
  ة َئيسّة الرَدْيِقَ العُِلائَسَم
  ـرَثْوَة الكَرْوُيف س

 ))دراسة يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلامعة (( 

 
 سبق الفصل األول والثاين يف العدد الثالث

 
 تأليف

 عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي.د
 األستاذ املشارك بقسم العقيدة بكلية أصول الدين 

 بالرياضمد بن سعود اإلسالمية بجامعة اإلمام حم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                                  
 

  

٧٤ 

٧٤

 

 

  
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

٧٥ 

٧٥ 

  وتنقصـهrبغض النبي : الفصل الثالث 
â ûcÎ) öÅتفسري آية : املبحث األول  t¥ÏR$ x© uqèd çé tIö/F{ $# á. 

ً ويثلـث، وشـنأة ،ً شـنئا،شنأه كمنعه، وسمعه:  البغض، يقال:الشنأ لغـة
ً ومشنأة ومشنؤه وشنآنا ًنأومش ْاملبغض، ولو: واملشنوء. أبغضه: ُ ً كان مجـيال، ُ

َوقد شنئ بالـضم ِ َواملـشنأ كمقعـد. ُ ْ ًالقبـيح، وإن كـان حمببـا، يـستوي فيـه : َ
مـن : وكمحـراب. الواحد واجلمع والذكر واألنثى، أو الذي يبغض الناس

ُمن يكثـر مـا يـبغض ألجلـه، حلـ: ولو قيل. يبغضه الناس ْ ُ ُِ : والـشنوءة. سنْ
 .(١)، ويضم املتقزز والتقزز
 (٣)البغضة: الشنآن. (٢) â üwur öNä3̈ZtBÌçøgsÜ ãb$t«oYx© BQöqs% á: وقال تعاىل

ِاملبغض: فالشاينء" .. ًا وله مصادر كثريةنًشانه يشينه شنأ وشنآ: ويقال... ُ
ْمشنوء من يشنؤك، أي مبغض من يبغضك : وتقول العرب ُ" (٤). 

ً البرت هو القطع، أو مستأصال، وسيف باتر: لغـة األبرت ِ ْ : قاطع، واألبـرت: ُ
ِب، بـرته فبـرت،باملقطوع الـذن ِاملعـدم، والـذي ال عقـب لـه، : ومـن معانيـه ُ ْ ُ

                                      
 .٢/٩٤٥العني : ، مادة شنأ، وينظر٥٥القاموس املحيط ص  )١(
  .٢سورة املائدة    )٢(
  .١/٩٥ واللسان ،٢/٥١٣-١وجممل اللغة،١/٥٧،والصحاح١١/٤٢١هتذيب اللغة    )٣(
املفردات :  وينظر.١٣٧١-٢/١٣٦٩من عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ، البن السمني    )٤(

 . ٢/٨٧٢، وغريب احلديث للحريب ٧٨٩
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٧٦ 

٧٦

 

ــع  ــر منقط ــل أم ــدالء، وك ــزاد وال ــن امل ــه م ــروة ل ــا ال ع ــارس وم   واخل
 .(١)من اخلري 
 ومل يـصل عـىل  خطبته البرتاء؛ ألنه مل حيمد اهللا فيها،(٢)وخطب زياد   

 .(٣)ع رمحه الذي يقط. ُرجل أباتر بضم اهلمزة: ويقال.  rالنبي 
كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بحمد اهللا والـصالة عـىل رسـول : ُويقال  

 .(٥)عدوك : شانئك: قال ابن عباس. (٤)فهو أقطع أبرت ،  rاهللا 

                                      
وهتذيب اللغة ، ٢/٥٨٤، والصحاح ١/١٣٠العني : وينظر.  -برت– ٤٤٠ القاموس املحيط ص  )١(

 .٥/٩٩، واللسان ١١٥-٢/١١٤-١، وجممل اللغة ١٤/٢٧٧
 هو زياد بن أبيه خمتلف يف اسمه، فهو زياد بن عبيد الثقفي، وهو زياد بن سمية، وهي أمه، وهـو   )٢(

ولد عـام اهلجـرة، وأسـلم زمـن الـصديق، . زياد بن أيب سفيان الذي استلحقه معاوية بأنه أخوه
، ١٥/١٠، والــوايف بالوفيــات ٣/٤٩٤سري  والــ،٣/٤٩٣الكامـل :ينظــر. هـــ٥٣وتـويف ســنة 
ــشذرات  ــرتاء ،١/٥٩وال ــه الب ــر يف خطبت ــني للجــاحظ:وينظ ــان والتبي ــون ، ٢/٦٢البي وعي

 .١/٢٦٨، والكامل، للمربد ١٩/١٧٩و تاريخ ابن عساكر ، ١/٩األخبارالبن قتيبة
 و تفــسري القرطبــي، ٣٢/١٣٣وتفــسري الــرازي، ٢/٢٠٥غريــب احلــديث البــن قتيبــة:ينظــر  )٣(

 .١/٢٢٦، والنهاية ٣٥، ومفردات القرآن ١/٢٤٤وعمدة احلفاظ  ،٢٢/٥٣٠
، ومعجم الطـرباين ٨/٣٣٠ و٣/٢٠٩سنن البيهقي :  ينظر. يف ذلك حديث عن أيب هريرةيُ رو  )٤(

، وســنن الــدارقطني ١٨٩٤، وســنن ابــن ماجــه ٢ و١، وصــحيح ابــن حبــان ١٩/٧٢الكبــري 
 لكنه حديث ضعيف، يف إسناده قرة بـن .٤٨٤، وسنن أيب داود ٢/٣٥٩، ومسند أمحد ٢/٢٢٩

وقال أبو . ضعيف احلديث: ابن معني: ًمنكر احلديث جدا، وقال:  قال أمحد؛عبد الرمحن املعافري
 رقـم ٣، وميزان االعتدال ٥٨٣-٢٣/٥٨٢هتذيب الكامل : ينظر. ليس بالقوي: حاتم والنسائي

 .٥٠٤٦ رقم ٢، واملغني ٦٨٨٦
،و تفـسري ابـن ٢/٥٧ -كام يف اإلتقـان-، وتفسري ابن أيب حاتم ٢٤/٦٩٧تفسري الطربي :  ينظر  )٥(

وتفـسري الـسيوطي ،  ٢٠/٣،وعمـدة القـاري٤/٣٧٨ البـن حجـر -كـام يف التغليـق-مردويه 
١٥/٧١٠. 
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٧٧ 

٧٧ 

 .(١)األبرت هو احلقري الدقيق الذليل : وقال قتادة  
 وعـدوك هـو األبـرت األقـل -يا حممد- إن مبغضك ": يةفتفسري اآل  
 .(٢) " الذي ال عقب له ،ابره املنقطع د،األذل

ّوقد اختلف املفرسون يف املعني بذلك، فقال ابن عباس، وسعيد بن   
إن : يقال. (٣)إنه العاص بن وائل : جبري، وجماهد، وقتادة، ومقاتل، والكلبي

مع من :  مجع من صناديد قريش يكلمه، فقال له rالعاص وقف مع النبي 
ابن  وكان قد تويف قبل ذلك عبد اهللا مع ذلك األبرت،: ًكنت واقفا ؟ فقال

¥â ûcÎ) öÅt -ّجل شأنه-، وكان من خدجية، فأنزل اهللا  rرسول اهللا  ÏR$ x© 
uqèd çétIö/F{ $# á (٤)(٥)املقطوع ذكره من خري الدنيا واآلخرة : ، أي. 

إنـه ال يبقـى للنبـي :  معيط، كان يقـولنزلت يف عقبة بن أيب: وقيل  
 .(٦) هذه اآلية ولد، وهو أبرت، فأنزل اهللا

                                      
-١٥/٧٠٩،  وتفـسري الـسيوطي ٢٤/٦٩٨و تفسري الطـربي ٢/٤٠٢تفسري عبدالرزاق: ينظر  )١(

٧١٠. 
 .٢٤/٦٩٧ من تفسري الطربي   )٢(
، ٤٠٢، ٢٤/٦٩٧و تفـسري الطــربي ، ٢/٤٠٢وتفـسري عبـدالرزاق، ٧٩١تفـسريجماهد: ر ينظـ  )٣(

، وتفـسري ١٤/٤٨٢ وتفسري ابن كثـري ،٩/٢٥٠وتفسري ابن اجلوزي، ٤/٥٣٢وتفسري املاوردي
 .١٥/٧٠٩وتفسري السيوطي ، ٤/٣٦٠ وتفسري النسفي،٥/٥٨٢أيب السعود

 .٨/٧٣٢، والفتح ٨/٥٦٠ي ، وتفسري البغو٥٠٣أسباب النزول، للواحدي :  ينظر  )٤(
 .٢٢/٥٢٩ تفسري القرطبي   )٥(
،  ١٤/٤٨٣ ، وتفـسري ابـن كثـري ٩/٢٥٠،وتفسري ابن اجلوزي٢٤/٦٩٩تفسري الطربي :  ينظر  )٦(

ــي  ــسري القرطب ــتح ٢٢/٥٢٩وتف ــسيوطي ٨/٧٣٢، والف ــول لل ــاب النق ــسري ،٢٣٥، ولب وتف
 .١٥/٧١٠السيوطي
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٧٨

 

 .(١)نزلت يف أيب هلب، وهو قول عطاء : وقيل  
 .(٢)نزلت يف أيب جهل، وهي رواية عن ابن عباس : وقيل  
نزلت يف مجاعة من قريش، وهو قول ابـن عبـاس وعكرمـة، : وقيل  

نحـن أهـل :  فقالوا لـه، أتوه،رشف مكةملا قدم كعب بن األ: قال ابن عباس
 أهل املدينة، فنحن خري أم هذا الصنبور املنبـرت السقاية والسدانة، وأنت سيد

â ûc: فنزلت عليـه . بل أنتم خري منه: من قومه، يزعم أنه خري منا ؟ قال Î) 
öÅ t¥ ÏR$ x© uq èd çé tI ö/ F{ $# á (٣) . 

وأوىل  : -ذلك  بعد عرضه األقوال يف –قال شيخ املفرسين الطربي   
تعـاىل ذكـره أخـرب أن إن اهللا : األقوال يف ذلـك عنـدي بالـصواب أن يقـال

هو األقل األذل املنقطع عقبـه، فـذلك صـفة كـل مـن  rمبغض رسول اهللا 
 . (٤)أبغضه من الناس، وإن كانت اآلية نزلت يف شخص بعينه 

                                      
، ٣٢/١٣٣، وتفـسري الـرازي٩/٢٥٠ن اجلـوزي و تفـسري ابـ، ٤/٥٣٢تفسري املاوردي: ينظر  )١(

 .١٥/٧١٠ وتفسري السيوطي ،١٤/٤٨٣وتفسري ابن كثري
، ٣٢/١٣٣، وتفـسري الـرازي ٩/٢٥٠وتفسري ابـن اجلـوزي ، ٤/٥٣٢تفسري املاوردي :  ينظر  )٢(

، وتفـسري ٤/٤٣٧، وتفسري الغرناطي ٢٢/٥٢٩، وتفسري القرطبي ١٤/٤٨٣وتفسري ابن كثري 
 .٨/٧٣٢والفتح ، ٤/٤٤٦الثعالبي 

، وسـنن النـسائي ٢٤/٧٠٠و تفـسري الطـربي ، ٥٤٤٠رقم ٣/٩٧٣تفسريابن أيب حاتم : ينظر  )٣(
: قال ابن كثـري. ٢٢/٥٣٠، وتفسري القرطبي ٢٢٩٣ -كشف– ، ومسند البزار ١١٧٠٧الكربى 

،وتفـسريابن ٨/٥٦٠تفـسري البغـوي : وينظـر. ١٤/٤٨٣تفسري ابن كثـري . وهو إسناد صحيح
 .٦٤،  ولباب النقول ١٥/٧٠٧وتفسري السيوطي ،  ٩/٢٥١اجلوزي 

 .٧٠١-٢٤/٧٠٠ تفسري الطربي   )٤(
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٧٩ 

٧٩ 

 ومبغض ما جئت به من اهلـدى -يا حممد-مبغضك : وقال ابن كثري  
ثم .. نقطع والربهان الساطع، والنور املبني، هو األبرت األقل األذل امل،واحلق

وهـذا يعـم مجيـع مـن : ، ثـم قـالّعرض اختالف املفرسين يف املعني بذلك
الفـرد، ثـم : األبرت: وحكى قول عكرمة... اتصف بذلك ممن ذكر وغريهم،

ه، وهذا يرجع إىل ما قلنـاه مـن أن األبـرت الـذي إذا مـات انقطـع ذكـر: قال
 بل قد أبقى اهللا فتومهوا جلهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره، وحاشا وكال،

ًذكره عىل رؤوس األشهاد، وأوجب رشعه عىل رقاب العباد، مـستمرا عـىل 
ًدوام اآلباد، إىل يوم احلرش واملعاد، صلوات اهللا وسالمه عليـه دائـام إىل يـوم 

 .(١)الثناء 
، وعقبـة بـن أيب لعاص بن وائل وقد كان املستهزئون من قريش كا"  
بـرت : يموتـون، يقولـون rوا أبنـاء النبـي  وأمثـاهلم إذا رأ، وأيب هلب،معيط
ًمل يبق له ذكر يف أوالده من بعده، ويعدون ذلك عيبا يلمزونه بـه، : أي. حممد َ

وينفرون به الناس عن اتباعـه، وكـانوا إذا رأوا ضـعف املـسلمني وفقـرهم 
ً أمرهم، ويعـدون ذلـك مغمـزا يف الـدين،  يستخفون هبم وهيونون،وقلتهم

ًف دليال عىل أن الدين لـيس بحـق، ولـو كـان حقـا ويأخذون القلة والضع ً
لنشأ مع الغنى والقوة، شأن السفهاء مع احلق يف كل زمـان أو مكـان غلـب 

وكان املنـافقون إذا رأوا مـا فيـه املؤمنـون مـن الـشدة والبأسـاء . فيه اجلهل
ّيمنون أنفسهم بغلبة إخـواهنم القـدماء مـن اجلاحـدين، وينتظـرون الـسوء 

                                      
 .١٤/٤٨٣ تفسري ابن كثري   )١(
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 عددهم وخلو أيدهيم من املال، وكان الـضعفاء مـن حـديثي باملسلمني لقلة
ّالعهد باإلسالم من املؤمنني، متر بنفوسهم خواطر السوء عندما تشتد عليهم 

 أن يمحــص مــن نفــوس هــؤالء، -ســبحانه–حلقــات الــضيق، فــأراد اهللا 
ً لنبيه أن ما خييله النظر القيص قليال، هو الكثـري ويبكت اآلخرين، فأكد اخلرب

غ الغاية يف الكثرة، ليؤكد له الوعد بأنه هو الفائز، وأن متبعه هو الظافر، البال
 .(١) "وأن عدوه هو اخلائب األبرت الذي يمحى ذكره ويعفى أثره 

 ، فإن اهللا يقطع دابره،وأبغضه وعاداه rفكل من شنأ الرسول   
ه رمح- وهذه سنة اهللا تعاىل، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية.هويمحق عينه وأثر

ومن سنة اهللا أن من مل يمكن املؤمنون أن يعذبوه من الذين يؤذون اهللا  : - اهللا
– ينتقم منه لرسوله، ويكفيه إياه، كام قال -سبحانه–ورسوله، فإن اهللا 

â ÷íyâô¹: -سبحانه $$ sù $ yJÎ/ ãç tB ÷sè? óÚÌç ôãr& ur Ç` tã tûü Ï.Îéô³ßJø9$# ÇÒÍÈ $ ¯RÎ) y7»oYøã xÿ x. 
öúï ÏäÌìök tJó¡ßJ ø9$# ÇÒÎÈ á (٢) . وقد كتب النبيr  إىل كرسى وقيرص، وكالمها مل

إن : وأكرم رسوله فثبت ملكه، فيقال rُيسلم، لكن قيرص أكرم كتاب النبي 
ّامللك باق يف ذريته إىل اليوم، وكرسى مزق كتاب رسول اهللا  ٍr  ، واستهزأ

ق ملكه كل ممزق، ومل يبق فقتله اهللا بعد قليل، ومز، rبرسول اهللا 
ْرة ملكــسلألكا  (â ûcÎ:   حتقيق لقوله تعاىل- واهللا أعلم-، وهذا  ُ

                                      
: ، ويف اآلية لطـائف نفيـسة ذكرهـا الـرازي يف تفـسريه، ينظـر١٧/٦٢٧٨ من تفسري القاسمي   )١(

١٣٥-٣٢/١٣٤. 
 .٩٥-٩٤ سورة احلجر   )٢(
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٨١ 

٨١ 

öÅt¥ ÏR$ x© uqèd çétIö/ F{$# á . ،فكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن اهللا يقطع دابره
إهنا نزلت يف العاص بن وائل، أو يف عقبة بن : ويمحق عينه وأثره، وقد قيل

 .م، أو يف كعب بن األرشف، وقد رأيت صنيع اهللا هب معيطأيب
فكيـف بلحـوم  ،  "حلوم العلـامء مـسمومة  " : ومن الكالم السائر  
 .-عليهم السالم-األنبياء 

ً يقول اهللا تعاىل من عـادى يل وليـا ":  قالrويف الصحيح عن النبي    ّ
 اهللا تعـاىل فكيف بمن عادى األنبياء ؟ ومن حـارب (١) "فقد بارزين باملحاربة 

َحرب ، وإذا استقصيت قصص األنبيا ء املذكورة يف القـرآن جتـد أممهـم إنـام ُِ
أهلكوا حني آذوا األنبياء ، وقابلوهم بقبيح القـول أو العمـل، وهكـذا بنـو 

ٍ، وبـاءوا بغـضب مـن اهللا، ومل يكـن هلـم ُإرسائيل إنام رضبت علـيهم الذلـة
، كـام ذكـر اهللا ذلـك يف كفرهمً مضموما إىل ، لقتلهم األنبياء بغري حق،نصري

ًجتد أحدا آذى نبيا مـن األنبيـاءكتابه، ولعلك ال   ثـم مل يتـب إال وال بـد أن ،ً
ّتصيبه قارعة ، وقد ذكرنا ما جربه املسلمون من تعجيل االنتقام مـن الكفـار 

، وبلغنا مثل ذلك يف وقائع متعـددة، وهـذا  rإذا تعرضوا لسب رسول اهللا 
 . (٢) ُباب واسع ال حياط به

                                      
 . بنحوه عن أيب هريرة٦٠٥٢ صحيح البخاري   )١(
  .١٣/١٧٢جمموع الفتاوى : ، وينظر١٦٥-١٦٤ الصارم املسلول عىل شاتم الرسول ص  )٢(
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٨٢ 

٨٢

 

: -ًبينا جزاء من يـبغض الرسـول  م–ًوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية أيضا 
 برت شانئ رسوله من كل خري، فبرت ذكره وأهله وماله، -سبحانه وتعاىل-إنه 

ًفيخرس ذلك يف اآلخرة، وبرت حياته فال ينتفـع هبـا، وال يتـزود فيهـا صـاحلا 
سـله، ملعاده، ويبرت قلبه فال يعي اخلري، وال يؤهله ملعرفته وحمبته واإليـامن بر

ًال يستعمله يف طاعة، ويبرته من األنصار فال جيد له نـارصا وال ويبرت أعامله ف
ً من مجيع القرب واألعامل الصاحلة، فـال يـذوق هلـا طعـام، وال ًعونا، ويبرته

 .(١)جيد هلا حالوة، وإن بارشها بظاهره، فقلبه شارد عنها 
، ومـن وال شك أن الشنأ درجات، فأعظمه شـنأ الكفـار واملنـافقني  

ا يكون من بعض املبتدعة، ممن يشنأ بعض ما جـاء بـه الرسـول أنواع الشنأ م
r ويوافق هواه، ويقدم هواه أو عقله أو متبوعه عىل ما جاء به الرسول ،r. 

وهذا وإن كان أخف من األول، لكنه خطري، وصاحبه خيشى عليه،   
 : - rرسـول  بعد بيانه جزاء من يشنأ بعض ما جـاء عـن ال–قال ابن تيمية 

ه ألجل هواه أو متبوعـه َّورد rمن شنأ بعض ما جاء به الرسول وهذا جزاء 
أو شيخه أو أمريه أو كبريه؛ كمن شنأ آيات الـصفات وأحاديـث الـصفات، 
وتأوهلا عىل غري مـراد اهللا ورسـوله منهـا، أو محلهـا عـىل مـا يوافـق مذهبـه 

، وال أحاديـث ومذهب طائفته، أو متنى أن ال تكون آيات الـصفات أنزلـت
  .r قاهلا رسول اهللا الصفات

                                      
  .٧/٤٥ التفسري الكبري   )١(
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٨٣ 

٨٣ 

 أنـه إذا سـمعها حـني ،ومن أقوى عالمات شناءته هلا وكراهتـه هلـا  
 وحـاد ، اشـمأز مـن ذلـك،يستدل هبا أهل السنة عىل ما دلت عليه من احلق

ونفر عن ذلك، ملا يف قلبه من البغض هلا والنفرة عنها، فأي شـانئ للرسـول 
 عـىل سـامع الغنـاء سامع الـذين يرقـصونوكذلك أهل الـ. أعظم من هذا ؟

 اسـتطالوا ،ُقصائد والدفوف، إذا سمعوا القرآن يتىل ويقـرأ يف جمالـسهموال
ذلك واستثقلوه، فأي شنآن أعظم من هذا ؟، وقس عىل هذا سائر الطوائف 
يف هذا الباب، وكذلك من آثر كالم الناس وعلومهم عـىل القـرآن والـسنة، 

لـك، حتـى إن بعـضهم لينـسى  ما فعل ذ،الرسولفلوال أنه شانئ ملا جاء به 
القرآن بعد أن حفظه، ويشتغل بقول فالن وفالن، ولكـن أعظـم مـن شـنأه 

ً، وجحده، وجعله أساطري األولني،  وسـحرا يـؤثر، فهـذا من كفر به: ورده 
ًأعظم انبتارا، وكل من شنأه له نـصيب مـن االنبتـار عـىل قـدر شـناءته لـه، 

ًن جعـل اخلـري كلـه معاديـا هلـم، جازاهم اهللا بـأ ،فهؤالء ملا شنؤوه وعادوه
 . ذلكّ بضدrّفبرتهم منه، وخص نبيه 

¥â ûcÎ) öÅt: وقوله    ÏR$ x© áاملقطوع : مبغضك، واألبرت: ، أي
النسل، الذي ال يولد له خري، وال عمل صالح، فال يتولد عنه خري وال عمل 

  وجيلس إليهم،ًإن باملسجد قوما جيلسون: (١) قيل أليب بكر بن عياش .صالح

                                      
حممـد، : شعبة وهو أشهر األقوال، وقيـل:  هو أبو بكر بن عياش بن سامل، خمتلف يف اسمه، فقيل  )١(

. هـــ١٩٣ ســنة هـــ، وتــويف٩٥ولــد ســنة . رؤبــة، وقيــل غــري ذلــك: مطــرف، وقيــل: وقيــل
 .١/٣٣٤، والشذرات ١/٢٦٥،  وتذكرة احلفاظ ٨/٤٣٥و السري ، ٧/٣٠٣احللية:ينظر
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٨٤ 

٨٤

 

 أهل السنة يموتون، ّمن جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن: فقال
نة ــ؛ ألن أهل السوحييى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون، ويموت ذكرهم

$ â:  هـ ، فكان هلم نصيب من قولrول ــأحيوا ما جاء به الرس uZ ÷èsùuë ur y7s9 
x8 tçø. Ïå á (١)  . وأهل البدعة شنؤوا ما جاء به الرسولrم نصيب من ن هل فكا
¥â ûcÎ) öÅt: قوله ÏR$ x© uqèd çétIö/ F{$# á . من أن -أهيا الرجل-فاحلذر احلذر 

 ،ً أو انتصارا ملذهبك،، أو ترده ألجل هواكrًتكره شيئا مما جاء به الرسول 
 أو بالدنيا، فإن اهللا مل يوجب ، أو ألجل اشتغالك بالشهوات،أو لشيخك

خذ بام جاء به، بحيث لو خالف ألعىل أحد طاعة أحد إال طاعة رسوله، وا
 ما سأله اهللا عن خمالفة أحد، فإن من يطيع ،، واتبع الرسولالعبد مجيع اخللق

ًأو يطاع، إنام يطاع تبعا للرسول، وإال لو أمر بخالف ما أمر به الرسول ما  ُ
ًأطيع، فاعلم ذلك، واسمع، وأطع، واتبع، وال تبتدع، تكن أبرت مردودا 

واهللا .  وال خري يف عامله ،االتباعري يف عمل أبرت من عليك عملك، بل ال خ
 .(٢)أعلم 

                                      
 .٤ سورة الرشح   )١(
 . بترصف يسري٤٧-٧/٤٥ التفسري الكبري   )٢(
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٨٥ 

٨٥ 

 :املبحث الثاين
  .rوجوب حمبة النبي 

ً أصال عظـيام مـن أصـول الـدينrُتعد حمبة النبي     ومـن أعظـم " ،ً
 ،-علـيهم الـسالم-وهذا مما يتضمنه اإليـامن بالرسـل . (١) "واجبات الدين 

 أحب إليـه مـن rن مل يكن الرسول ن ملوهو ركن من أركان اإليامن، فال إيام
 . ولده ووالده والناس أمجعني

 ، نـذكر املعنـى الـصحيح rوقبل أن نذكر األدلة عىل وجوب حمبة النبي 
 . ، وانقسام الناس فيها rملحبة النبي 

 عـىل القلـب r ٍ قد أوجـب لنبينـا حممـد-سبحانه وتعاىل-فإن اهللا   
–، كام أوجـب  ديق بنبوتهـد التص جمرًان واجلوارح حقوقا زائدة عىلـواللس
ً عىل خلقه من العبادات عـىل القلـب واللـسان واجلـوارح أمـورا -سبحانه

 مـا – وحرم سبحانه حلرمة رسـوله ،-سبحانه-زائدة عىل جمرد التصديق به 
 .ً أمورا زائدة عىل  جمرد التكذيب بنبوته–يباح أن يفعل مع غريه 

املـؤمن مـن نفـسه أحـب إىل  بأن يكون r حقه :فمن تلك احلقوق  
 .ّوولده ومجيع اخللق، كام دلت عىل ذلك األدلة من القرآن والسنة

                                      
 .٢٣١ من الرد عىل األخنائي البن تيمية   )١(
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٨٦ 

٨٦

 

 هي من حمبـة اهللا، فهـي حـب هللا ويف اهللا؛ rفهذه املحبة الواجبة له   
 ، rذلك ألن حمبة اهللا توجـب حمبـة مـا حيبـه اهللا ، واهللا حيـب نبيـه وخليلـه 

تابعـة هلـا ، واقـرتان اهللا ، و ، فهي متفرعـة عـن حمبـة rفوجب بذلك حمبته 
، وعظـم  إنـام هـو للتنبيـه عـىل أمهيتهـا،ذكرها مع حمبة اهللا يف القرآن والسنة

 .منزلتها 
 وكره ، يف حب ما حيبهrوبمقتىض هذه املحبة جيب موافقة الرسول   

بتحقيق املتابعة له، فيحب بقلبه ما أحب الرسول، ويكره مـا : ما يكرهه، أي
ُ ويـسخط مـا يـسخط الرسـول،  الرسول، بام يريضكرهه الرسول، ويرىض

 .(١)ويعمل بجوارحه بمقتىض هذا احلب والبغض 
 سـواء –إن النفس متيل إىل ما تنتفع وتستلذ به، وكلـام زاد االنتفـاع   

ًكان ماديا أو معنويا   ولو تأمـل . وتعلقها به، زاد ميل النفس إليه، من يشء–ً
هو سـبب هـدايتنا إىل : لوا لقا،rسول املؤمنون يف النفع احلاصل هلم من الر

اإليامن، وإنقاذنا من الضالل، وهو النور الذي به خرجنـا مـن الظلـامت إىل 
ّالنور، عرفنا بربنا وحمابه ، وحذ ّ ّرنا من عدونا ومصائده، ودلنا عىل كل خري، ّ

ّحل لنا الطيبات، وحـرم علينـا اخلبائـث، ورفـع عنـا وهنانا عىل كل رش، وأ ّ
نت عىل غرينـا مـن األمـم، هـو قـدوتنا يف احليـاة الل التي كااآلصار واألغ

الدنيا، وسبب نجاتنا يف اآلخرة، وهو شفيعنا وإمامنا وقائـدنا يـوم القيامـة، 

                                      
 .١/٢٨٩ميمي  عىل أمته يف ضوء الكتاب والسنة، للدكتور حممد التrحقوق النبي :  ينظر  )١(
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٨٧ 

ن للمـؤمنني ، وخفـض جناحـه نفعه مستمر، وخريه عميم، برمحة من اهللا ال
َهلم، وعاملهم أحسن معاملة، عظيم اخللق، مجيل اخللق، فمـن عـرف ذلـك  ُ

لرسول عليه من تلك اجلهات مـن أنـواع الفـضائل، ومجـال فع الشامل لالن
 جيد حالوة اإليـامن، وتكـون -بال شك وال ريب-الظاهر والباطن؛ فسوف

 مع حمبة اهللا قبله أحب إىل العبد ممـا سـوامها، وتـداعي هـذه املعـاين rحمبته 
 .وتراكمها يولد زيادة املحبة

 كـل يشء حيبـه  أحـب،ًأحداًومن املعلوم فطرة وعقال أن من أحب   
ُإذا ظهر له نفعه، فرتى املحب يكثر من ذكر حمبوبه، ويستلذ بطاعته، ويفـرح 
بأوامره، وينفر عام يسخطه، وحيذر مما يغـضبه، ويـدافع عنـه يف كـل حـال، 

 .وينرصه يف مجيع األحوال
ًوهذا احلب النابع من تلك املنافع ليس حبـا عقليـا حمـضا يـدفع إىل    ً ً
ًوليس حبا عاطفيا يمأل النفس بمشاعر الشوق فقـط، اهرة فقط، الطاعة الظ ً

 .(١)؛ ألن نفعه قد شمل اجلهتني بل حب جيمع األمرين
 : ونذكر منها ، ، فكثريةrوأما األدلة عىل وجوب حمبة النبي 

%â ö@è% bÎ) tb: قال تعاىل   x. öNä.ät!$ t/# uä öNà2 ät!$ oYö/r&ur öNä3 çRºuq ÷zÎ) ur ö/ ä3 ã_ºur øór&ur 
óO ä3 è?uéçÏ± tã ur îAºuq øB r&ur $ ydq ßJ çG øùué tIø% $# ×o tç» pgÏB ur tböq t± øÉrB $ yd yä$ |¡ x. ß Å̀3» |¡ tB ur !$ ygtRöq |Ê öç s? 

                                      
ثـامر الغـشيان .  د، رضورهتـا وطرائـق إثباهتـا ولوازمهـاrرسـالة خـاتم النبيـني حممـد :  ينظر  )١(

 .٤٥٦-٤٥٥ص
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¡= ym r& Nà6øãs9Î) öÆ ÏiB «!$# ¾Ï& Î!q ßô uëur 7ä$ ygÅ_ ur í Îû ¾Ï& Î#ãÎ7yô (#q ÝÁ /ué tIsù 4Ó®L ym öÜÎAù'tÉ 
ª!$# ¾Ín Íê öD r'Î/ 3 ª!$# ur üw ìÏâ ök uâ tP öq s) ø9$# öúü É) Å¡» xÿø9$# á (١) . 

ويف اآليــة دليــل عــىل وجــوب حــب اهللا : قــال العالمــة القرطبــي  
 .(٢)ورسوله، وال خالف يف ذلك بني األمة، وأن ذلك مقدم عىل كل حمبوب 

ًفكفى هبذا حضا وتنبيها وداللة وحجة عىل : وقال القايض عياض   ً
ّ ، إذ قرع r واستحقاقه هلا ، وعظم خطرها، ووجوب فرضها،إلزام حمبته

، وأوعدهم بقوله ه وأهله وولده أحب إليه من اهللا ورسولهمالتعاىل من كان 
â (#qÝÁ/ué: تعاىل tIsù 4Ó ®L ym öÜÎA ù' tÉ ª! $# ¾ÍnÍêöDr' Î/ 3á (٣)  ، ،ّثم فسقهم بتامم اآلية

 .(٤) ومل هيده اهللا تعاىل ،ّوأعلمهم أهنم ممن ضل
â êÓ: وقال تعاىل   É< ¨Z9$# 4í n<÷r r& öúü ÏZÏB ÷sßJø9$$ Î/ ô` ÏB öNÍk Å¦àÿR r& á (٥) . فاآلية

 وهذه . فليس من املؤمنني،دليل عىل أن من مل يكن الرسول أوىل به من نفسه
أن يكون النبي أحب إىل العبد من نفسه؛ ألن : ًاألولوية تتضمن أمورا، منها

األولوية أصلها احلب، ونفس العبد أحب إليه من غريه، ومع هذا جيب أن 
 .م اإليامن صل له اسيكون الرسول أوىل به منها، فبذلك حي

                                      
 .٢٤ سورة التوبة   )١(
 .١٠/١٤١ تفسري القرطبي   )٢(
 .٢٤ سورة التوبة   )٣(
  .٥٣٧-٣/٥٣٦ – برشح نور الدين القاري - الشفا   )٤(
  .٦ سورة األحزاب   )٥(
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٨٩ 

٨٩ 

كامل االنقياد، والطاعة، والرضـا، : ويلزم من هذه األولوية واملحبة  
والتسليم، وسائر لوازم املحبة من الرضا بحكمه، والتسليم ألمـره، وإيثـاره 

 .عىل ما سواه 
ًأن ال يكون للعبد حكم عىل نفـسه أصـال، بـل احلكـم عـىل : ومنها  

 أو الوالـد ،سيد عـىل عبـدهمن حكم ال حيكم عليها أعظم ،rنفسه للرسول 
عىل ولده، فليس له يف نفسه ترصف قط إال ما ترصف فيه الرسول الذي هو 

 .أوىل به منها
 حصول هذه األولوية واملحبة التامة مـن كـان يّومن العجب أن يدع  

سعيه واجتهـاده ونـصيبه يف االشـتغال بـأقوال غـريه وتقريرهـا، والغـضب 
عليهـا،  rكم إليها، وعرض ما قاله الرسـول ا، والتحاواملحبة هلا، والرضا هب

ًالــتمس وجــوه احليــل، وبــالغ يف رده ليــا فــإن وافقهــا قبلــه، وإن خالفهــا  ّ
 .(١)ًوإعراضا 

قولـه :   منها ،  rواألدلة من السنة كثرية عىل وجوب حمبة الرسول   
r  :" ثالث من كن فيه وجد هبـن حـالوة اإليـامن، مـن كـان اهللا ورسـوله ّ ّ
 . (٢) "..وامهاحب إليه مما سأ

                                      
والكالم منقـول مـن كتـاب .  ٣٠-٢٩ ص– زاد املهاجر إىل ربه –سالة التبوكية، البن القيم  الر  )١(

 .١/٣٠٤ عىل أمته، للتميمي rحقوق النبي 
 .  عن أنس٤٣، وصحيح مسلم ٦٩٤١ و٦٠٤١ و٢١ و١٦ صحيح البخاري   )٢(
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٩٠ 

٩٠

 

 أصل من أصول اإلسالم، قـال العلـامء ،هذا حديث عظيم: قال النووي
استلذاذ الطاعات، وحتمل املـشقات يف : معنى حالوة اإليامن: -رمحهم اهللا-

- ، وإيثار ذلك عىل عرض الدنيا، وحمبة العبد ربـه r ورسوله Uرىض اهللا 
 .(١) rبة رسول اهللا لفته، وكذلك حم بفعل طاعته وترك خما-سبحانه وتعاىل

: وشاهد احلديث من القـرآن قولـه تعـاىل : وقال احلافظ ابن حجر   
َقل إن كان آباؤكم وأبنا{ ْ ْ  .(٢) }كم ؤُ

 ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولـده " : rوقال   
 .(٣) "والناس أمجعني 

ألهنـام  يف املعنـى؛ وذكر الولد والوالد أدخل: قال احلافظ ابن حجر   
 .(٤)أعز عىل العاقل من األهل واملال، بل ربام يكونان أعز من نفسه 

أن  : -أي يف احلـديث–وفيـه : وقال الشيخ عبد الرمحن بن حـسن   
 واجبة، تابعة ملحبة اهللا الزمة هلا، فإهنا حمبة هللا وألجله، تزيـد rحمبة الرسول 

 .(٥)نقصها بزيادة حمبة اهللا يف قلب املؤمن، وتنقص ب

                                      
 .١/٦١، ونقله ابن حجر يف الفتح ٢/١٤ رشح صحيح مسلم   )١(
 .١/٦١ الفتح   )٢(
 ونحوه عن أيب هريـرة عنـد البخـاري ، عن أنس٤٥ويف صحيح مسلم .  ١٥صحيح البخاري    )٣(

١٤. 
 .١/٥٩ الفتح   )٤(
 .٢/٥٦٢ فتح املجيد   )٥(
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٩١ 

٩١ 

كنـا :  قـالtومن األدلة ما جاء يف الصحيح عن عبد اهللا بن هشام   
يـا رسـول اهللا :  وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب، فقال لـه عمـر ،rمع النبي 

 ال والذي نفيس ": rألنت أحب إيل من كل يشء إال من نفيس، فقال النبي 
 -واهللا–آلن فإنـه ا:  فقال له عمـر"بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك 

 .(١) " اآلن يا عمر " : rفقال . نت أحب إيل من نفيسأل
حب اإلنسان نفسه طبع، وحب غريه اختيـار بتوسـط : قال اخلطايب  

 حب االختيار؛ إذ ال سبيل إىل -عليه الصالة والسالم-األسباب، وإنام أراد 
وعقب احلـافظ ابـن حجـر عليـه، . (٢)قلب الطباع وتغيريها عام جبلت عليه 

ًىل هذا فجـواب عمـر أوال كـان بحـسب الطبـع، ثـم تأمـل فع: قلت: فقال
 أحب إليه من نفسه لكونه الـسبب يف نجاهتـا rفعرف باالستدالل أن النبي 

من املهلكات يف الدنيا واألخرى، فأخرب بام اقتضاه االختيار، ولذلك حصل 
 .(٣)اآلن عرفت فنطقت بام جيب :  أي؛" اآلن يا عمر ": اجلواب بقوله 

 ،rجـاء رجـل إىل رسـول اهللا :  قـالtني عن أنـس ويف الصحيح  
حب :  قال" وما أعددت للساعة ؟ ": يا رسول اهللا متى الساعة ؟ قال: فقال

فـام فرحنـا بعـد : قـال أنـس.  " فإنك مع مـن أحببـت ": قال. اهللا ورسوله
، فأنـا أحـب "فإنك مع من أحببـت" : rًاإلسالم فرحا أشد من قول النبي 

                                      
 .٦٦٣٢ صحيح البخاري   )١(
 .٤/٢٢٨٢ أعالم احلديث   )٢(
 .١١/٥٢٨ فتح الباري   )٣(
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٩٢ 

٩٢

 

، وعمــر، وأرجـو أن أكـون معهـم، وإن مل أعمــل ر، ورسـوله، وأبـا بكـاهللا
 .(١)بأعامهلم 
االسـتقامة عـىل : أن حمبـة اهللا وحمبـة نبيـه: قال القايض عياض فيـه  

طاعتهام وترك خمالفتهام، وإذا أحبهام تـأدب بـأدب رشيعـتهام، ووقـف عنـد 
 ،قلبـه إلـيهم وميلـه ب،حدودمها، ويف حبه هللا ولنبيه وملن أحبه من الصاحلني

 ورشح قلبه، وهـو ، وثمرة صحة إيامنه، وطاعة له،-تعاىل–ك كله هللا إنام ذل
 وأرفع منازل الطاعـات، ومـن أعـامل القلـوب التـي ،من أعظم الدرجات

 . (٢)األجر عليها أعظم من أجر أعامل اجلوارح 
 ،r أفضل الناس بعـد رسـول اهللا -رضوان اهللا عليهم-والصحابة   

ًس حبا وتعظيام للمصطفى كانوا أشد النا ًr.  
 زيـد بـن – وهو عـىل الـرشك حينـذاك –سأل أبو سفيان بن حرب   

 -يـا زيـد-أنشدك اهللا :  حينام أخرجه أهل مكة من احلرم ليقتلوه ،tالدثنة 
: ًأحتب أن حممدا اآلن عندنا مكانك ترضب عنقـه، وأنـك يف أهلـك ؟ قـال

هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وأين ًواهللا ما أحب أن حممدا اآلن يف مكانه الذي 
ًما رأيت من الناس أحدا حيب أحدا: قال أبو سفيان. جالس يف أهيل  كحب ،ً

 .(٣)ًأصحاب حممد حممدا 
                                      

 .٢٦٣٩، وصحيح مسلم ٦١٧١ صحيح البخاري   )١(
 .٨/١٨٩رشح النووي ملسلم : وينظر.  ٨/١١٩ إكامل املعلم   )٢(
  .٥٠٦-٥/٥٠٥، والبداية والنهاية ١٧٢ و٢/١٧١ سرية ابن هشام   )٣(
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٩٣ 

٩٣ 

ّوما كان أحد أحب إيل مـن رسـول اهللا  : tوقال عمرو بن العاص   
r(١)ً إجالال له ،وما كنت أطيق أن أمأل عيني منه، ّ وال أجل يف عيني منه. 

 أحـب إلينـا -واهللا- rل اهللا كان رسو : tيل بن أيب طالب وقال ع  
 .(٢) وأمهاتنا ، وآبائنا، وأوالدنا،من أموالنا

ــد    ــصحابة "لق ــيهم-ّ حكــم ال  يف r رســول اهللا -رضــوان اهللا عل
 فـاحكم فيهـا بـام شـئت، ،هذه أموالنا بني يديك: أنفسهم وأمواهلم، فقالوا

البحـر خلـضناه ، نقاتـل بـني وهذه نفوسنا بني يديك؛ لـو استعرضـت بنـا 
 .(٣) " وعن شاملك ، وعن يمينك،ومن خلفك ،يديك

ــي    بغــض مــن أبغــض اهللا :  مــن أبرزهــا، عالمــاتrوملحبــة النب
ورسوله، ومعاداة مـن عـاداه، وجمانبـة مـن خـالف سـنته وابتـدع يف دينـه، 

 .واستغل كل أمر خيالف رشيعته 
â ûw ßâÅg: قال تعاىل   rB $ YB öqs% öcqãZÏB ÷sãÉ «!$$ Î/ ÏQ öquã ø9$#ur Ìç ÅzFy$# 

öcrñä!#uqãÉ ô` tB ¨ä!$ ym ©! $# ¼ ã& s!qßôuëur öqs9ur (#þqçR%ü2 öNèduä !$ t/#uä ÷r r& öNèduä !$ oYö/r& ÷rr& 
óO ßgtRºuq÷zÎ) ÷rr& öNåk sEuéç Ï±tã á (٤). 

                                      
 .١٢١ صحيح مسلم   )١(
  .٣/٥٥٤ – برشح القاري – الشفا لعياض   )٢(
البدايـة :  ينظـر.وهو قول سـعد بـن معـاذ يف غـزوة بـدر.  ٢٧٧ من روضة املحبني البن القيم   )٣(

 .١٧٧٩ونحوه يف مسلم رقم .  ٧٤ و٥/٧٠والنهاية 
  .١/٣٥٩ عىل أمته للتميمي rحقوق النبي : وينظر. ٢٢ سورة املجادلة   )٤(
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٩٤ 

٩٤

 

قـال .  عىل أمتـهr من أعظم حقوق النبي rوال شك أن حمبة النبي   
ــة  ــن تيمي ــا  -ســبحانه–إن اهللا : اب ــسان rأوجــب لنبين ــىل القلــب والل  ع

أنـه أمـر : فمـن ذلـك... ًجلوارح حقوقا زائدة عىل جمرد التـصديق بنبوتـهوا
بالــصالة عليــه والتــسليم بعــد أن أخــرب أن اهللا ومالئكتــه يــصلون عليــه، 

، ودعـاء اخلـري لـه، وقربـه منـه، ورمحتـه لـه، والصالة تتضمن ثناء اهللا عليه
ن كـل آفـة، فقـد مجعـت الـصالة عليـه والسالم عليه يتـضمن سـالمته مـ

 .لتسليم مجيع اخلريات وا
ومن ذلك أنه أخرب أنه أوىل باملؤمنني من أنفسهم ، فمن حقه أن   

ّحيب أن يؤثره العطشان باملاء واجلائع بالطعام، وأنه حيب أن يوقى باألنفس 
$ â: -سبحانه- واألموال، كام قال  tB tb%ü2 È@ ÷dL{ Ïp uZÉÏâ yJø9$# ô` tBur O çlm; öqym 

z̀ ÏiB É>#{èôãF{ $# br& (#qàÿ̄=yÇtG tÉ t̀ã ÉAq ßô§ë «!$# üwur (#qç7 xîöç tÉ öNÍkÅ¦ àÿRr' Î/ ` tã 
¾ÏmÅ¡øÿ̄R á (١). 

 –ومن حقه أن يكون أحب إىل املؤمن من نفسه وولده ومجيع اخللق   
  .-وقد تقدم ذلك 

?â çnrâëÌhìyèè: ومن ذلك أن اهللا أمر بتعزيره وتوقريه، فقال ur çnrãç Ïj%uqè? ur á (٢) .
اسم : والتوقري. اسم جامع لنرصه، وتأييده، ومنعه من كل ما يؤذيه: والتعزير

                                      
  .١٢٠ سورة التوبة   )١(
 .٩ سورة الفتح   )٢(
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٩٥ 

٩٥ 

جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من اإلجالل واإلكرام، وأن يعامل من 
 .الترشيف والتكريم والتعظيم بام يصونه عن كل ما خيرجه عن حد الوقار

â ûw (#qè=yèøg: به فقال ّومن ذلك أنه خصه يف املخاطبة بام يليق    rB 
uä !$ tãßä ÉAqßô§ç9$# öNà6oY÷èt/ Ïä !%tæ ßâx. Nä3ÅÒ÷èt/ $ VÒ÷èt/ 4á (١) .يا : فنهى أن يقولوا

 .يا رسول اهللا، يا نبي اهللا : يا أبا القاسم، ولكن يقولوا:يا أمحد، أو: حممد، أو
ّومن ذلك أنه حرم التقدم بني يديه بالكالم حتى يأذن، وحـرم رفـع    ّ

الم كام جيهر الرجل للرجـل، وأخـرب ُصوت فوق صوته، وأن جيهر له بالكال
 .أن ذلك سبب حبوط العمل، فهذا يدل عىل أنه يقتيض الكفر

ّومن ذلك أنه حرم عىل األمة أن يؤذوه بام هو مباح أن يعامل به   
ًبعضهم بعضا، متييزا له $ â:  مثل نكاح أزواجه من بعده، فقال تعاىل؛ً tBur 

öc%x. öNà6s9 br& (#rèå÷sè? ö^qßô uë «! $# Iwur br& (#þqßsÅ3Z s? ¼ çm y_ºurøó r& . Ï̀B 
ÿ¾ÍnÏâ ÷èt/ #́â t/r& 4 ¨bÎ) öNä3Ï9ºså tb%ü2 yâZÏã «! $# $ ¸JäÏà tã á (٢) . وأوجب عىل األمة

-ال ــفق.  ، وجعلهن أمهات يف التحريم واالحرتام ألجله احرتام أزواجه
â êÓ: - سبحانه وتعاىل É< ¨Z9$# 4ín< ÷rr& öúü ÏZÏB ÷sßJø9$$ Î/ ô Ï̀B öNÍkÅ¦ àÿRr& ( ÿ¼ çmã_ºurøó r& ur 

öNåk çJ»yg̈B é& á (٣) .والتأيس بفعله، واالنقياد ألمره،وأما ما أوجبه من طاعته ، 
 .(٤)فهذا باب واسع 

                                      
 .٦٣ سورة النور   )١(
 .٥٣ سورة األحزاب   )٢(
 .٦ سورة األحزاب   )٣(
 . بترصف٤٢٣-٤٢٠ الصارم املسلول ص  )٤(
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٩٦ 

٩٦

 

 :املبحث الثالث 
  وتنقصهrحرمة بغض النبي 

هو الكالم الذي يقصد به االنتقاص ":حقيقة التنقص والبغض
فهم منه السب يف عقول الناس عىل اختالف ُ يوهو ماواالستخفاف، 

  : ّوهو الذي دل عليه قوله تعاىل  كاللعن والتقبيح ونحوه،،اعتقاداهتم
â üwur (#qô7Ý¡n@ öúïÏ%©!$# tbqããôâtÉ Ï̀B Èbrßä «!$# (#qô7Ý¡uäsù ©!$# #Jrôâtã ÎéöçtóÎ/ 5Où=Ïæ á (١) .

ً سبا يف احلقيقة واحلكم، لكن من ّفهذا أعظم ما تفوه به األلسنة ، فأما ما كان
ً، ويراه صوابا وحقا، ويظن أن ليس فيه انتقاص وال ًلناس من يعتقده ديناا ً

 أو ، إما حكم املرتد املظهر للردة؛تعبيب، فهذا نوع من الكفر، حكم صاحبه
 .(٢) "املنافق املبطن للنفاق 

 عـىل  والشنآن منه ما هو باطن يف القلب مل يظهر، ومنـه مـا يظهـر"  
 .(٣) "اللسان، وهو أعظم الشنآن وأشده 

 وتنقصه كفر، وفـيام يـيل بعـض األدلـة عـىل  rوال شك أن بغض النبي 
 :ذلك

                                      
 .١٠٨ سورة األنعام   )١(
 .٥٦١ من الصارم املسلول ص  )٢(
 .٤٥٧ املرجع السابق ص  )٣(
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٩٧ 

٩٧ 

 :من القـرآن *  
â öcqàÿÎ=øt: قال تعاىل   sÜ «!$$ Î/ $ tB (#qä9$ s% ôâ s)s9ur (#qä9$ s% sp yJÎ=x. Ìç øÿä3ø9$# 

(#rãç xÿü2 ur yâ÷è t/ ö/ÏSÏJ» n=óôÎ) á (١) .إن اآلية نزلت يف اجلالس بن :فقد قيل ُ
ًإن كان ما جاء به حممد حقا، لنحن أرش من : ن الصامت، قالسويد ب
 بام قلت، rواهللا يا عدو اهللا ألخربن رسول اهللا : فقال له ابن امرأته . احلمري

 rفدعا النبي .  وأؤاخذ بخطيئتك،فإين إن ال أفعل أخاف أن تصيبني قارعة
 ؟ فحلف ما قال، فنزلت "، أقلت كذا وكذا يا جالس":  ُاجلالس فقال

 .(٢)اآلية 
إن كان ما جـاء بـه : ُكلمة الكفر قول اجلالس: وقيل: قال القرطبي  

 ،rكلمة الكفر سب النبـي : وقال بعضهم. ًحممد حقا لنحن أرش من احلمري
 .(٣)والطعن يف اإلسالم 

â ãNåk÷]ÏBur öúï: وقال تعاىل   Ï%©!$# tbrèå÷sãÉ ¢Ó É<̈Z9$# öcqä9qà)tÉur uqèd ×bèåé& 4 
ö@ è% ãbèåé& 9é öçyz öNà6©9 ß` ÏB ÷sãÉ «! $$Î/ ß` ÏB ÷sãÉur öúü ÏYÏB ÷sßJù=Ï9 ×p uH÷q uëur z̀ ÉÏ% ©#Ïj9 (#qãZtB#uä 

öNä3ZÏB 4 tûïÏ% ©!$#ur tbrèå÷sãÉ tAqßôuë «!$# öNçlm; ë>#xã tã ×Lì Ï9r& ÇÏÊÈ öcqàÿÎ=øtsÜ «! $$ Î/ 
öNä3 s9 öNà2qàÊ÷éãç Ï9 ª! $#ur ÿ¼ã& è!qßôuë ur éY ymr& br& çnqàÊöç ãÉ bÎ) (#qçR$ ü2 

                                      
 . ٧٤ سورة التوبة   )١(
، ١١/٥٦٩و تفـسري الطـربي ، ٦/١٨٤٦وتفـسريابن أيب حـاتم، ١٨٣٠٠٣مصنف عبدالرزاق  )٢(

 .١/٥١٩،   وسرية ابن هشام ٤/٣٧٥وطبقات ابن سعد 
 . بترصف١٠/٣٠٣ تفسري القرطبي   )٣(
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٩٨ 

٩٨

 

öúü ÏZÏB ÷sãB ÇÏËÈ öNs9r& (#þqßJn=÷ètÉ ¼çm ¯Rr& t̀B ÏäÏä$ptäÜ ©! $# ¼ã& s!qßôuëur ûcr' sù ¼ çm s9 uë$tR 
zO ¨Zygy_ #V$Î#»yz $ pké Ïù 4 öÅÏ9ºså ßì ÷ìÏÇø9$# ÞOäÏà yèø9$# á (١). 

فعلم أن إيذاء رسول اهللا حمادة هللا ورسوله؛ ألن ذكـر : قال ابن تيمية  
ًاإليذاء هو الذي اقتىض ذكر املحادة، فيجـب أن يكـون داخـال فيـه، ولـوال 

ّإنه لـيس بمحـاد، ودل ذلـك : ًذلك مل يكن الكالم مؤتلفا إذا أمكن أن يقال
: ًلدا فيها، ومل يقلعىل أن اإليذاء واملحادة كفر؛ ألنه أخرب أن له نار جهنم خا

مني فرق، بل املحادة هـي املعـاداة واملـشاقة، وذلـك هي جزاؤه، وبني الكال
ً كافرا، rكفر وحماربة، فهو أغلظ من جمرد الكفر، فيكون املؤذي لرسول اهللا 

ًعدوا هللا ورسوله، حماربا هللا ورسوله  بـأن ؛ ألن املحادة اشتقاقها من املباينـة؛ً
املشاقة أن يـصري كـل مـنهام يف شـق، : د، كام قيلحيصري كل واحد منهام يف 

 .(٢)واملعاداة أن يصري كل منهام يف عداوة 
 â âëxãøtsÜ öcqà)Ïÿ»uZßJø9$# br& tÄît\è? óOÎgøän=tæ ×ouëqßô: -عز وجل-وقال   
Nßgã¥Îm;uZè? $yJÎ/ íÎû öNÍkÍ5qè=è% 4 È@è% (#ÿrâäÌìöktJóô$# ûcÎ) ©!$# ÓlÍèøÉèC $̈B öcrâëxãøtrB ÇÏÍÈ 

ûÈõs9ur óOßgtFø9r'yô  Æä9qà)uãs9 $yJ̄RÎ) $̈Zà2 ÞÚqèÉwU Ü=yèù=tRur 4 ö@è% «!$$Î/r& ¾ÏmÏG»tÉ#uäur 
¾Ï&Î!qßôuëur óOçFYä. öcrâäÌìöktJó¡n@ ÇÏÎÈ üw (#râëÉãtG÷ès? ôâs% Länöçxÿx. yâ÷èt/ óOä3ÏY»yJÉÎ) 4 bÎ) 

ß#÷è̄R t̀ã 7pxÿÍ¬!$sÛ öNä3ZÏiB ó>ÉjãyèçR OpxÿÍ¬!$sÛ öNåk̈Xr'Î/ (#qçR$ü2 öúüÏBÌçøgèC á (٣). 
                                      

 .٦٣-٦١ سورة التوبة   )١(
 .٢٧ الصارم املسلول ص  )٢(
 .٦٦-٦٤ سورة التوبة   )٣(
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٩٩ 

٩٩ 

إهنا نزلت يف غـزوة تبـوك، حيـنام قـال بعـض : قال بعض املفرسين  
ًما رأينا مثل قرائنا هؤالء، أرغب بطونا، وال أكـذب : املنافقني عن الصحابة

 .ًألسنا، وال أجبن عند اللقاء
كذبت ولكنك منـافق، ألخـربن رسـول اهللا : فقال له أحد الصحابة  
rإنـام كنـا : بقه، فقال املنـافق، فذهب إىل النبي ليخربه، فوجد القرآن قد س

ًوال خيلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزال، وهـو . (١)نخوض ونلعب  ً
 .(٢) كفر؛ فإن اهلزل بالكفر كفر، ال خالف فيه بني األمة -كيفام كان-

وهذا نص يف أن االسـتهزاء بـاهللا وآياتـه وبرسـوله كفـر، : قال ابن تيمية
قد دلت هذه اآلية عىل أن كل مـن تـنقص فالسب املقصود بطريق األوىل، و

ً جادا ً أو هازال فقد كفر rرسول اهللا  ً(٣). 
%â ¨bÎ) tûïÏ: وقال تعاىل   ©!$# öcrèå÷sãÉ ©! $# ¼ ã& s!qßôuëur ãNåk s]yè s9 ª!$# íÎû 

$ uã ÷Rëâ9$# Ío tç ÅzFy$#ur £â tãr& ur öNçlm; $ \/#xã tã $ YYãÎgïB ÇÎÐÈ tûï Ï%©!$# ur öcrèå÷sãÉ 
öúü ÏZÏB ÷sßJø9$# ÏM»oY ÏB÷sßJ ø9$#ur Îéöç tóÎ/ $ tB (#qç6 |¡oKò2$# Ïâs) sù (#qè=yJ tF ôm$# $ YZ» tF ôgç/ $VJ øOÎ)ur 

$ YYèÎ6ïB á (٤)وداللتها من وجوه : 

                                      
ــسريعبدالرزاق  )١( ــاتم، ١/٢٨٢تف ــسريابن أيب ح ــربي ، ٦/١٨٢٩وتف ــسري الط ،  ١١/٥٤٣و تف

 .٤٢٦-٧/٤٢٥وتفسري السيوطي ، ٧/٢٢٧وتفسري ابن كثري
 .١٠/٢٩٠، وتفسري القرطبي ٢/٩٦٤ أحكام القرآن، البن العريب   )٢(
 .٣١ص الصارم املسلول   )٣(
 .٥٨-٥٧ سورة األحزاب   )٤(
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١٠٠

 

 كام قرن طاعته بطاعته، فمن آذاه فقـد ،أن اهللا قرن أذاه بأذاه: أحدها  
 . فهو كافر حالل الدم،أذى اهللا تعاىل، ومن آذى اهللا

ذى اهللا ورسـوله، وبـني أذى املـؤمنني واملؤمنـات، أ أنه فرق بني: وثانيها
ًفجعل عىل هذا أنه قد احتمل هبتانا وإثام مبينا، وجعل عـىل ذلـك اللعنـة يف  ًً
الدنيا واآلخرة، وأعد له العذاب املهني، ومعلوم أن أذى املؤمنني قـد يكـون 

 .من كبائر اإلثم، وفيه اجللد، وليس فوق ذلك إال الكفر والقتل
ً هلـم عـذابا ّ وأعـد، أنه ذكر أنه لعنهم يف الـدنيا  واآلخـرة:ثوالثال  

اإلبعاد عن الرمحة، ومن طرده عن رمحته يف الـدنيا واآلخـرة : ًمهينا، واللعن
  ًكـــافرا، فـــإن املـــؤمن يقـــرب إليهـــا بعـــض األوقـــات،  يكـــون إال ال

فـال يثبـت يف  ، ، ألن حقن الدم رمحـة عظيمـة مـن اهللا وال يكون مباح الدم
 .(١)حقه 

 ومتنقصه كثـرية، rمن السنة النبوية عىل كفر مبغض النبي واألدلة   
 :نذكر منها

:  ةــذي نزلت فيه آيـــرف اليهودي، وهو الـقصة كعب بن األش  
â ûcÎ) öÅt¥ ÏR$ x© uqèd çétIö/F{ $# á وقد كان شديد العداوة للنبي . كام تقدمr  ،

                                      
 .٤١-٤٠ الصارم املسلول ص  )١(
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١٠١ 

١٠١ 

 فيام rل به قتله، قال واألذى له، وإظهار عداوته، فانتقض به عهده، وح
 .(١) "من لكعب بن األرشف؟ فإنه قد آذى اهللا ورسوله": رواه جابر

ًفعلل ندب الناس له بأذاه، واألذى املطلق هو باللسان، وأيضا فإنـه   
ًجعل مطلق أذى اهللا تعاىل ورسوله موجبا لقتل رجـل معاهـد، ومعلـوم أن 

 احلكـم لوصـف عـىلسب اهللا وسب رسوله أذى هللا ولرسوله، وإذا رتـب ا
ة لذلك احلكـم، ال سـيام إذا كـان  دل عىل أن ذلك الوصف عل،بحرف الفاء

ًمناسبا، وذلك يدل عىل أن أذى اهللا ورسوله علة لندب املسلمني إىل قتل من 
يفعل ذلك من املعاهدين، وهذا دليل ظاهر عـىل انتقـاض عهـده بـأذى اهللا 

 سلمني، بـل هـو أخـصورسوله، والسب من أذى اهللا ورسـوله باتفـاق املـ
 .(٢)أنواع األذى 

 أن ال يعـني عليـه، وال يقاتلـه، rوقد كان كعب عاهد رسـول اهللا   
ّ ، وهجـاه بأبيـات، وشـبب rًوحلق بمكة، ثم قدم املدينة معلنا ملعاداة النبي 

 .(٣) بقتله rبنساء املسلمني، فأمر النبي 
عمـى كانـت  أن أ- ريض اهللا عنهام- ومن األدلة ما جاء عن ابن عباس   

 وتقع فيه، فينهاها فال تنتهـي، ويزجرهـا فـال تنزجـر، ،rأم ولد تشتم النبي له 
                                      

 .١٨٠١، وصحيح مسلم ٤٠٣٧ و٣٠٣٢ و٣٠٣١ و٢٥١٠ صحيح البخاري   )١(
 .٧٥-٧٤ الصارم املسلول   )٢(
، ورشح ٦/١٧٦، وإكـامل املعلـم ٣/٢٢٩املعلم بفوائـد مـسلم، للـامزري : وينظر.  ٧١املصدر السابق   )٣(

 .٦/١٧٠مسلم، للنووي 
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١٠٢

 

َولغـِ تشتمه، فأخذ املr جعلت تقع يف النبي ،فلام كانت ذات ليلة  فوضـعه يف ،َ
أال اشـهدوا أن ":  فقالrفلام أصبح ذكر ذلك للنبي .  قتلها،بطنها، واتكأ عليها

 .(١) "دمها هدر
 مهـدر الـدم، وذلـك أن rلنبـي فيه بيـان أن سـاب ا: قال اخلطايب  

ً ارتداد عن الدين، وال أعلم أحـدا مـن املـسلمني rالسب منها لرسول اهللا 
 .(٢)اختلف يف وجوب قتله 

من يعذرين مـن رجـل بلغنـي ":  يف قصة اإلفكrومن األدلة قوله   
 -واهللا–يـا رسـول اهللا، أنـا : فقـال،  t فقام سعد بـن معـاذ ."أذاه يف أهيل
رضبنا عنقه، وإن كان مـن إخواننـا اخلـزرج ن من األوس إن كا. أعذرك فيه

 .(٣)أمرتنا، ففعلنا فيه أمرك 
ً فقول سعد بن معاذ هذا دليـل عـىل أن قتـل مؤذيـه كـان معلومـا "  

إنه ال جيوز قتلـه، واملـستعذر : ومل ينكره، وال قال له tعندهم، وأقره النبي 
                                      

، وصـححه العالمـة األلبـاين يف صـحيح أيب داود ٤٠٧٠، والنـسائي ٤٣٦١أخرجه أبـو داود  )١(
ْواملغول. ٣٧٩٤ رقم ٣/٨٥٣ ويف صحيح النسائي ،٣٦٦٥ رقم ٣/٨٢٤ ًسيف رقيـق لـه قفـا : ِ

.  واشتقاق املغول من غالـه الـيشء واغتالـه إذا أخـذه مـن حيـث مل يـدر،يكون غمده كالسوط
ّ بإسناد جوده ابن تيمية يف الصارم tرويت نحو هذه القصة عن عيل و. ٦٨الصارم املسلول ص

له شاهد من حديث ابن عباس، فإن القصة إما أن تكون واحدة، أو يكون املعنى : ، وقال٦١ص
الـصارم املـسلول  . r وجاء ما يوافقه عن أصحاب النبي ،ًواحدا، وقد عمل به عوام أهل العلم

٦٢-٦١. 
 . ٤/٥٢٨ معامل السنن   )٢(
 . عن عائشة، ريض اهللا عنها٢٧٧٠، وصحيح مسلم ٢٥١٨ صحيح البخاري   )٣(
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 قتلـه لنفـاق، وإنـام م، ومل يكن قصد سـعدمنه ابن أيب، وكان ظاهره اإلسال
 .(١) " tكان ألذاه لرسول اهللا 

ًأن رجال كان يتهم بأم ولـد رسـول اهللا  tومن األدلة ما رواه أنس   
r  فقال رسول اهللا ،r فـإذا هـو يف ، فآتاه عيل،"اذهب ارضب عنقه":  لعيل 

ّركي يتربد فيها، فقال له عيل ذا هـو جمبـوب اخرج، فناوله يده فأخرجه، فـإ: َ
 .(٢)فأخربه  r، ثم أتى النبي كر، فكف عيل عنهليس له ذ
ُوجـب قتلـه، وإن كـان لـو فعـل ذلـك  r من آذى النبي "ففيه أن   

 . (٣) " مل جيب بذلك قتله ،برجل من املسلمني
إن ابـن : ملا دخل مكـة يـوم الفـتح قيـل لـه rومن األدلة أن النبي   

 . (٤) "اقتله  ": خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال
، وكانـت لـه قينتـان (٥)بالـشعر r ابن خطل هيجو رسـول اهللا وكان  

 .(٦) rتغنيان هبجاء النبي  

                                      
 .١٠٦ من السيف املسلول عىل شاتم الرسول، للسبكي ص  )١(
 .والركي هي البئر.  ٢٧٧١ صحيح مسلم   )٢(
 .١٣/٥٠٢ من املحىل، البن حزم   )٣(
 . عن أنس١٣٥٧وصحيح مسلم ،  ٤٢٨٦ صحيح البخاري   )٤(
 .٨/١٦ فتح الباري   )٥(
 .٥/١٣٩، ورشح مسلم، للنووي ١٢٦ الصارم املسلول   )٦(
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وقد استدل بقصة ابـن خطـل طائفـة : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   
 -لمـوإن أسـ-لمني يقتـل ــمـن املـس rمن الفقهاء عىل أن من سب النبي 

 . (١)ًحدا 
، قـال ابـن  جممعـون عـىل ذلـك-  عليهمرضوان اهللا- وكان الصحابة   
وأما إمجاع الصحابة؛ فألن ذلـك نقـل عـنهم يف قـضايا متعـددة، ينتـرش : تيمية

 .(٢)ًمثلها ويستفيض، ومل ينكرها أحد منهم، فصارت إمجاعا 
أغلـظ  : tقال أبـو بـرزة األسـلمي : ومن أقواهلم ريض اهللا عنهم   

لـيس هـذا ألحـد :  وقـال،نتهريناأقتله ؟ ف: رجل أليب بكر الصديق، فقلت
 .(٣) rعد رسول اهللا ب

 لـه أن يقتـل مـن r يدل عىل أن النبي t فهذا الكالم من أيب بكر "  
ّتغيظ عليه، بخالف غريه من البرش، وال شك أن سبه يغيظه  ّ" (٤). 

 ملـا بلغـه أنـه قطـع يـد –وكتب أبو بكر الـصديق إىل بعـض عاملـه   
 واألخـرى rبي ت إحدامها تغني بشتم النامرأتني مغنيتني ونزع ثنيتيهام، كان

، rبلغني الذي رست به يف املرأة التي تغنت بشتم النبـي : -هبجاء املسلمني 

                                      
 .١٣٦ الصارم املسلول   )١(
 .٥/٥٤زاد املعاد، البن القيم : ، وينظر٢٠٠ الصارم املسلول   )٢(
واملجتبـى، للنـسائي ، ٤/٣٥٤، ومـستدرك احلـاكم ١/٥٤، ومسند أمحد ٤٣٦٣ سنن أيب داود   )٣(

 .وإسناده صحيح.  ٧/١٠٩
 .٩٨يف املسلول ص من الس  )٤(
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١٠٥ 

١٠٥ 

ّفلوال ما سبقتني ألمرتك بقتلها، ألن حد األنبياء ليس يشبه احلـدود، فمـن 
 .(١)تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو حمارب غادر 

مـن : ثم قال عمـر فقتله، rجل سب النبي ُأيت عمر بر: وقال جماهد  
 .(٢)ً، أو سب أحدا من األنبياء فاقتلوه سب اهللا
 ،ً أو سـب أحـدا مـن األنبيـاء،أيام مسلم سب اهللا: وقال ابن عباس  

 ، وهـي ردة يـستتاب فـإن رجـع، وإال قتـل، وأيـام rّفقد كذب رسول اهللا 
 فقد نقـض العهـد، ،بهً أو أحدا من األنبياء، أو جهر ،معاهد عاند فيسب اهللا

 .(٣)وه فاقتل
، فقـال ابـن rهذا يسب النبي :  براهب، فقيل له t ّومر ابن عمر  

 .(٤) rبوا نبينا ــّلو سمعته لقتلته، إنا مل نعطهم الذمة عىل أن يس: عمر
 .  -ريض اهللا عنهم أمجعني-وغريها من أقواهلم   

 فهـذا قـول:  قالًوقد حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية طرفا من أقواهلم، ثم
ُ والتابعني هلم بإحسان، ال يعرف عـن صـاحب وال ،rأصحاب رسول اهللا 

 .(٥)تابع خالف لذلك، بل إقرار عليه، واستحسان له
                                      

 .٢٠٠ الصارم املسلول ص  )١(
 .٥/٥٤، وزاد املعاد ٢٠١ الصارم املسلول ص  )٢(
 .٥/٥٤، وزاد املعاد ٢٠١ الصارم املسلول ص  )٣(
 .٥/٥٤، وزاد املعاد ٢٠٣ الصارم املسلول ص  )٤(
 .٢٠٦-٢٠٥ الصارم املسلول   )٥(
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١٠٦ 

١٠٦

 

 أو سبه، قـال ابـن rوقد أمجع أهل العلم عىل كفر من أبغض النبي   
وال تقبـل ...  القتـلr حد من سب النبي َّأمجع عوام أهل العلم أن: (١)املنذر

 .(٢)وبته ت
 أن مجيـع مـن سـب -وفقنا اهللا وإياك–اعلم : لقايض عياضوقال ا  

ً، أو عابه، أو أحلق به نقصا يف نفسه، أو نسبه، أو دينه، أو خصلة من rالنبي 
ّخصاله، أو عرض به، أو شبهه بيشء عىل طريق السب له، أو اإلزراء عليـه، 

 لـه، واحلكـم فيـه أو التصغري لشأنه، أو الغض منه، والعيب له، فهو سـاب
، أو دعا عليه، أو متنى مـرضة لـه، أو نـسب كم الساب، وكذلك من لعنهح

إليه ما ال يليق عىل طريق الذم، أو عبث يف جهته العزيزة بسخف من الكالم 
ّوهجر، ومنكر من القول وزور، أو عريه بيشء مما جرى من الـبالء واملحنـة 

سـتباحة ً نعلـم خالفـا يف اال... عليه، أو غمصه ببعض العوارض البـرشية 
دمه بني علامء األمصار وسلف األمة، وقد ذكر غري واحد اإلمجاع عـىل قتلـه 

 .(٣)وتكفريه 

                                      
بكر النيسابوري الشافعي، ولد يف حدود سـنة  هو حممد بن إبراهيم بن املنذر، الشيخ العالمة أبو   )١(

، وتـذكرة ١٤/٤٩٠والـسري ، ٤/٢٠٧وفيـات األعيـان :ينظـر. هــ٣١٨ وتويف سـنة ،هـ٢٤١
 .٢/٢٨٠، والشذرات ٣/١٠٢،  وطبقات السبكي ٣/٧٨٢احلفاظ 

 .١٥٣ اإلمجاع   )٢(
 .٨١-٥/٧٦برشح القاري   الشفا ،  )٣(
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١٠٧ 

١٠٧ 

يف حكــم ســابه وشــانئه ومتنقــصه ومؤذيــه : البــاب الثــاين: وقــال  
 ، وذكرنا إمجاع العلـامء عـىل rوعقوبته، قد قدمنا ما هو سب وأذى يف حقه 

 .(١)قتل فاعل ذلك 
 فاإلمجاع منعقد عىل أنه كفر، rنبي أما سب ال: (٢)كي وقال السب  

@â ö: واالستهزاء به كفر، قال اهللا تعاىل è% «! $$Î/ r& ¾Ïm ÏG»tÉ# uäur ¾Ï& Î!qßôuë ur óO çFYä. 
öcrâä ÌìöktJ ó¡n@ ÇÏÎÈ üw (#râëÉãtG÷è s? ôâ s% Län öç xÿx. yâ ÷èt/ óOä3 ÏY»yJÉÎ) 4á (٣). 

 مـن موجبـات ، جاء به أو بغض ما،rوقد عد الفقهاء بغض النبي   
 : - يف كالمـه عـىل موجبـات الـردة – (٤)الردة والعياذ بـاهللا، قـال املـرداوي

َأو سب اهللا تعاىل أو رسوله كفر، قال الشيخ تقي الـدين:قوله  : -رمحـه اهللا-َ
 .(٥)ًأو ملا جاء به اتفاقا ، rًوكذا لو كان مبغضا لرسوله 

                                      
 .٥/٢٩٢ املصدر السابق   )١(
 عبد الكايف بن عيل بن متام بن يوسف بن موسى بن متام األنصاري، تقـي الـدين أبـو  هو عيل بن  )٢(

ًهـ وكان أشـعريا جلـدا، وتـويف سـنة ٦٨٣احلسن السبكي الشافعي، ولد سنة  : ينظـر. هــ٧٥٦ً
، والبدايـة ١٠/١٣٩، وطبقات السبكي ٢١/١٦٩، والوايف بالوفيات ٤/١٥٠٠تذكرة احلفاظ 

 .١٨/٥٦٦والنهاية 
 .١٠١والسيف املسلول ،  ٢/٥٧٣فتاوى السبكي : وينظر. ٦٦-٦٥ة التوبة  سور  )٣(
هو عيل بن سليامن بن أمحد بن حممد، الشيخ العالمة عالء الدين أبو احلسن املرداوي احلنبيل، ولد سـنة   )٤(

 والبـدر الطـالع ،٧/٣٤٠الـشذرات و،٥/٢٢٥الـضوء الالمـع : هـ، ينظر٨٨٥وتويف سنة . هـ٨١٧
 .٢/٤٤٧املؤلفني ، ومعجم ١/٤٤٥٦

 .وتقي الدين هو ابن تيمية.  كتاب احلدود٢٧/١٠٨ اإلنصاف مع املقنع والرشح الكبري   )٥(
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١٠٨ 

١٠٨

 

  أو شـتمه، أو،rلنبـي مـن سـب ا : -رمحه اهللا- (١)قال اإلمام مالك  
ً، أو تنقصه، قتل، مسلام كان أو كافرا، وال يستتاب عابه ًُ(٢). 

ً أو تنقـصه مـسلام كـان أو ،rكل من شتم النبي : وقال اإلمام أمحد   
 .(٣)ًكافرا؛ فعليه القتل، وأرى أن يقتل، وال يستتاب 

ً إنـسيا، أو جنيـا، أوrال أدري أكان النبـي : من قال: وقال النووي   ً 
ّإنه جن، أو صغ: قال  .(٤)ًر عضوا من أعضائه عىل طريق اإلهانة كفر  ّ

 .(٥)وعىل هذا أقوال كبار علامء املذاهب الفقهية   
 .(٦) كالترصيح rكام قرر األئمة أن التعريض بسب النبي   

                                      
 هو مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر، إمام دار اهلجـرة، أبـو عبـد اهللا األصـبحي، ولـد سـنة   )١(

، ١/٢٠٧،  وتـذكرة احلفـاظ ٨/٤٣والـسري ، ٦/٣١٦احللية: ينظر.هـ١٧٩ وتويف سنة ،هـ٩٣
 .٢/١٢والشذرات 

 .٥/٨٦ -برشح القاري- الشفا لعياض   )٢(
 .٤ الصارم املسلول   )٣(
 .١٠/٦٧ روضة الطالبني   )٤(
، والكـايف ١٢/٢٩٩، واملغنـي ٩/١٥١، واملبـدع رشح املقنـع ٤/٢٨٥اإلقنـاع :  ينظر يف احلنابلة  )٥(

ــويت ٥/٣١٩ ــى اإلرادات، للبه ــح٦/٢٨٧، ورشح منته ــن مفل ــروع، الب  ويف .١/١٨٦ ، والف
، ٥/١٢٢، وحاشية اجلمل عىل رشح املنهج، لزكريا األنـصاري ٧/٢٨٤روضة الطالبني : الشافعية

ويف . ٧/٣٩٥، وهناية املحتـاج إىل رشح املنهـاج، للـرميل ٣١واإلعالم بقواطع اإلسالم، للهيتمي 
. بعـدها ومـا ٥/٢٩٢ - برشح القاري–، والشفا ٤/٢٢٦، والتمهيد ٢/١٥٠االستذكار : املالكية

، ٢١٥، واألشـباه والنظـائر، البـن نجـيم ٦/١٨٦، وبدائع الصنائع ٥/٧املبسوط : ويف األحناف
 .١٢/٧٧٦وحاشية ابن عابدين 

 .٢٤/١٣٧، واملوسوعة الفقهية ٥٢٥الصارم املسلول :  ينظر  )٦(
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١٠٩ 

١٠٩ 

 أو تنقـصه مـن نـواقض التوحيـد rوقد عد العلـامء بغـض النبـي   
 rى طف، فـال شـك أن بغـض املـصواإليامن، أما كونه من نواقض التوحيـد

أحد أنواع النفاق االعتقادي املخرج من امللة، واملحـبط لألعـامل، واملخلـد 
 . لصاحبه يف النار

نفاق : وأما النفاق فهو نوعان: (١)قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب
وعد منها بغض .. فأما االعتقادي فهو ستة أنواع. اعتقادي، ونفاق عميل
 من نواقض - رمحه اهللا- وقد عده . (٢) rالرسول  جاء به الرسول، أو بغض ما

ًمن أبغض شيئا مما جاء به : اخلامس من نواقض اإلسالم: اإلسالم، قال
 /â y7Ï9ºså óOßḡRr'Î: ً ولو عمل به، كفر إمجاعا، والدليل، قوله تعاىلrالرسول 

(#qèdÌçx. !$tB tAtìRr& ª!$# xÝt7ômr'sù óOßgn=»yJôãr& á (٣). 
ًأو كان مبغضا : (عن معنى ما جاء يف كتب احلنابلةسئل الشيخ وقد   

ًإن معنـاه إذا كـان مبغـضا ملـا جـاء بـه :  فأجـاب،)ًملا جاء به الرسول اتفاقا
ودعوة الناس إليـه،  وإن مل يرشك باهللا، لكن أبغض السؤال عنه، ،rالرسول 

ه أكثـر مـن عي العلم، ويقرر أنه دين اهللا ورسوله، ويبغـضونّكام هو حال من يد
                                      

وة  هو حممد بن عبد الوهاب بن سليامن بن أمحد بن راشد بن يزيد بن حممد، اإلمام صـاحب دعـ  )١(
، ١١١املـسك األذفـر، لأللـويس : ينظـر. هــ١٢٠٦هـ، وتـويف سـنة ١١١٥ولد سنة . التوحيد

 .٧/١٣٧، واألعالم ٢/٤٧٢، ومعجم املؤلفني ١٣٧وخمترص طبقات احلنابلة، للشطي 
العقيـدة، : وينظـر.  ٧٦-٧٥ص.  جمموعة الفتاوى والرسائل واألجوبة، مجـع عبـد اهللا حجـاج  )٢(

 .١٠٧، وعقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان ١/٢٧٨للشيخ صالح البليهي 
  .٩ سورة حممد   )٣(
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١١٠ 

١١٠

 

، بل يعادون من التفـت إليـه، وحيلـون دمـه ومالـه،  دين اليهود والنصارى   بغض
فـري باالتفـاق فـيمن أبغـض النهـي عـن الـرشك، كوالت.. ويرمونه عند احلكام

 .(١)وأبغض األمر بمعاداة أهله، ولو مل يتكلم ومل ينرص، فكيف إذا فعل ما فعل 
ممـا إليـامن، فـألن  أو تنقـصه ينـاقض اrوأما كون بغض الرسول   

 وال شـك أن الـسب ال . rإلجالل والتعظيم لرسول اهللا  ا:يتضمن اإليامن
جيتمع مع هذا اإلجالل والتعظيم هلذا النبي الكريم، ولو اعتقد هذا الـساب 

 .ًأن حممدا رسول اهللا، أو مل يستحل هذا السب
 ، وهـذا r االنقيـاد واالستـسالم لـه rكام يتضمن اإليامن بمحمد   

إلعزاز، وأما السب فهو استهانة واستخفاف، فـال جيتمـع ب اإلكرام وايوج
 . مع سبه وشتمهrإيامن برسول اهللا 

وال فرق بني أن يعتقد أن اهللا ربه، وأن اهللا أمـره هبـذا : قال ابن تيمية  
إنه ال يطيعه؛ ألن أمره ليس بصواب وال سداد، وبـني مـن : األمر، ثم يقول

تباع يف خـربه وأمـره، ثـم واجب اال، وأنه صادق ًيعتقد أن حممدا رسول اهللا
ً أو شـيئا مـن أحوالـه، أو تنقـصه انتقاصـا ال جيـوز أن ،، أو يعيب أمرهيسبه ً

يستحقه الرسول،وذلك أن اإليامن قول وعمل، فمـن اعتقـد الوحدانيـة يف 
 والرسالة لعبـده ورسـوله، ثـم مل يتبـع هـذا ،-سبحانه وتعاىل-األلوهية هللا 

                                      
عقيدة : وينظر.  ٦٢ ص١٤ مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، القسم الثالث، الفتاوى رقم   )١(

 .٢/٦٦٤الشيخ حممد بن عبد الوهاب، للدكتور صالح العبود 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

١١١ 

١١١ 

 الذي هو حال يف القلب يظهر أثـره -اإلكرامه من اإلجالل واالعتقاد موجب
 بــل قارنــه االســتخفاف والتــسفيه واالزدراء بــالقول أو ،-عــىل اجلــوارح

ًبالفعل، كان وجود ذلك االعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجبـا لفـساد ذلـك 
؛ إذ االعتقادات اإليامنية، تزكي ًاالعتقاد، ومزيال ملا فيه من املنفعة والصالح

فمتى مل توجب زكاة النفس وال صـالحها، فـام ذاك إال لنفوس وتصلحها، ا
ًعتـا للـنفس وال صـالحا، وإذا مل ألهنا مل ترسخ يف القلب، ومل ترص صـفة ون ً

ًيكن علم اإليامن املفروض صفة لقلب اإلنـسان الزمـة لـه، مل ينفعـه، فإنـه 
بيقني يف يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القلب، والنجاة ال حتصل إال 

هذا فيام بينه وبني اهللا، وأمـا يف الظـاهر فيجـري .  ولو أنه مثقال ذرةالقلب،
 .األحكام عىل ما يظهره من القول والفعل

والغرض هبذا التنبيه عىل أن االسـتهزاء بالقلـب واالنتقـاص ينـايف   
اإليامن الذي يف القلب منافاة الضد ضده، واالستهزاء باللسان ينايف اإليـامن 

غرض هبذا التنبيـه عـىل أن الـسب الـصادر عـن وال. هر باللسان كذلكالظا
ًالقلب يوجب الكفر ظاهرا وباطنا هذا مذهب الفقهاء وغـريهم مـن أهـل . ً

 .(١)السنة واجلامعة 
إن اشتقاق اإليامن من األمن الـذي هـو اإلقـرار : -رمحه اهللا-وقال   

إذا يق واالنقيـاد، ووالطمأنينة، وذلك إنام حيصل إذا استقر يف القلب التـصد

                                      
 .٣٣١السيف املسلول : ، وينظر٣٧٠-٣٦٩ الصارم املسلول   )١(
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١١٢ 

١١٢

 

ُواالنقياد لألمر إكرام وإعزاز، وحمال كان كذلك فالسب إهانة واستخفاف، 
أن هيني القلب من قد انقـاد لـه وخـضع واستـسلم، أو يـستخف بـه، فـإذا 
ــاد أو  ــه انقي ــع أن يكــون في حــصل يف القلــب اســتخفاف واســتهانة، امتن

  مـن أعظـمrالنبـي وممـا يبـني أن سـب . (١)استسالم، فال يكون فيه إيـامن 
ّ تعلق به عدة rإن سب النبي :  ما ذكره ابن تيمية عندما قال،نواقض اإليامن

 من حيث كفر برسوله، وعادى أفضل أوليائـه، -سبحانه–حق اهللا : حقوق
وبارزه باملحاربة، ومن حيث طعن يف كتابه ودينه؛ فإن صحتهام موقوفة عـىل 

ل طعـن ن الطعـن يف الرسـوصحة الرسالة، ومن حيث طعن يف ألوهيته؛ فإ
ِرسل، وتكذيبه تكذيب هللا ُيف امل  وإنكـار لكالمـه وأمـره ،-تبـارك وتعـاىل-ْ

ّوخربه وكثري من صفاته، وتعلق به حق مجيع املؤمنني مـن هـذه األمـة ومـن 
ً فإن مجيع املؤمنني مؤمنون به خصوصا أمته، فإن قيـام أمـر ؛غريها من األمم
خرة، يبهم يف الدنيا واآلامة اخلري الذي يصخرهتم به، بل عآدنياهم ودينهم و

بوساطته وسفارته، فالسب له أعظـم عنـدهم مـن سـب أنفـسهم وآبـائهم 
وأبنائهم وسب مجيعهم، كام أنه أحب إليهم من أنفسهم وأوالدهم وآبـائهم 

 من حيث خصوص نفسه، فإن rوالناس أمجعني، وتعلق به حق رسول اهللا 
ذ مالـه، وأكثـر ممـا يؤذيـه أكثر مما يؤذيه أخاإلنسان تؤذيه الوقيعة يف عرضه 

ً خـصوصا مـن جيـب ،الرضب، بل ربام كانت عنده أعظم من اجلرح ونحوه
عليه أن يظهر للناس كـامل عرضـه وعلـو قـدره لينتفعـوا بـذلك يف الـدنيا 

                                      
 .٥١٩ الصارم املسلول ص  )١(
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فعلم بـذلك أن ... واآلخرة، فإن هتك عرضه قد يكون أعظم عنده من قتله
ه ولعبــاده املــؤمنني مــا لــيس يف الكفــر الــسب فيــه مــن األذى هللا ولرســول

 .(١)، إن شاء اهللا واملحاربة، وهذا ظاهر
 أن نكون ممن صـدقوا يف حمبـة اهللا ورسـوله، -عز وجل-نسأل اهللا   

وقاموا بحقها، وجتنبوا خوارمهـا، فهـداهم رهبـم سـبل الـسالم، وأورثهـم 
 .الفردوس هم فيها خالدون

 إىل بعـض مظـاهر-جيـازعـىل سـبيل اإل-وقبل أن نخـتم البحـث أشـري
 . صىل اهللا عليه وسلم عند الغربيني يف العرص احلارضانتقاص املصطفى

 وكان هـذا،مماالشك فيه أن اهلجوم عىل اإلسالم كان قديام ببداية ظهوره
 ًءاا بكفار قريش وانتهـاًهلجوم من وسائل الكفار يف الصد عن سبيل اهللا بدءا

إثـارة أغلبهـا  ،شكاالوصورا كثـريةاهلجوم يتخذأ وكان هذا ،بالعرص احلايل
ولكـن ىف  ،فضالعن روم القضاء عىل اإلسـالم بـالقوة، الشبهات والطعون

قـذرا يتمثـل يف  سـلك املهـامجون مـسلكا جديـدا األعوام القليلـة املاضـية
والنيـل مـن عرضـه ، التعرض لـشخص املـصطفى صـىل اهللا عليـه وسـلم

ـــــه الطـــــاهرة ـــــرشيف وذات ـــــذ ،ال ـــــسم هـــــذااهلجوم بالب  اءةوات
داللة واضحة عىل أن هذاالتهجم له مـنظامت ممايدل ،والسخريةواالستهزاء
 بـل ويقـوم بـه ،ترتكز عىل استخدام وسائل اإلعالم،واسرتاتيجيات خاصة

                                      
 .٢٩٤-٢٩٣ الصارم املسلول ص  )١(
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،  املتـصهيننيأناس متخصـصون مـدعومون مـن بعـض قساوسةالنـصارى
 :ومنهم

وله ،يقيم يف والية فريجينيا، يدعى جريل فالويل،قسيس أنجييل معروف
صل إىل أكثر مـن عـرشة ماليـني منـزل برنامج أسبوعى إذاعي وتلفزيوين ي

هياجم فيهـا النبـي ،وله جامعة خاصة أصولية تسمى جامعة احلرية،أسبوعيا
 ومن خالل موقع خـاص لـه بـشبكة ،صىل اهللا عليه وسلم من خالل براجمه

 عىل صفحة موقعـه -قبحه اهللا- وضع www.falwell.comاألنرتنت وهو
 .صطفى صىل اهللا عليه وسلم املنا باألكاذيب عًا  مليئًاملفقًتارخياألوىل 

معـروف باهتامماتـه ، يدعى بات روبرتـسون،خرآومنهم قسيس أنجييل 
ويمتلـك عـددا مـن وسـائل اإلعـالم ، وتأييده املطلق إلرسائيـل،السياسية

 . املاليـنيت وهـو برنـامج تلفزيـوين يـصل إىل عـرشا،٧٠٠ومنها نادي الـ
 ،العـامليف  دولـة ٩٠حمطة البث النرصاين الفضائية التـي تـصل إىلإضافةإىل 
ومنها إذاعة الـرشق األوسـط املتخصـصة يف التنـصري يف  ، لغة٥٠بأكثر من 
 .com.patrobertson.wwwوله موقع يف األنرتنت وهو  .العامل العريب

وهـوراعي ، وهو بوالية فلوريدا، فاينز يدعى جريي،خرآوهناك قسيس 
 مايلقي كلامت يف املـؤمترات ًغالبا و،ألف شخص٢٥كنيسة يصل أتباعها إىل
ا عـن شـخص النبـي صـىل اهللا عليـه ًا قذرً كالماويضمنه، العاملية للكنائس

 .وسلم
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معـروف بمناظراتـه مـع ،سـمه جيمـي سـوجارت ا،خرآوهناك قسيس 
 . كالم قذر عن النبي صىل اهللا عليه وسلموله،الداعية أمحدديدات رمحه اهللا

والخيفى عىل اجلميع مااقرتفته بعض املؤسسات اإلعالمية بالدنامرك مـن 
والشـك أن خلـف هـؤالء ،نرش رسوم  ساخرة مسيئة لـشخص املـصطفى

 رجل :ومن أشهر هؤالء،ًاا دفينًحقد حيقدون عىل اإلسالم ى،صهاينة نصار
يفتي النيويورك تايمز والواشـنطن نرش يف صح،أمريكي يدعى دوج مارلت 

 .م٢٠٠٢ا مسيئة لشخص املصطفى يف عام ًبوست رسوم
رسم يف إحدى الصحف الفرنسية رسـام يمثـل املـصطفى وزوجاتـه  كام

 .عليه من اهللا مايستحق ، بصورة مهينة قبيحة،الطاهرات
 وقطرة من بحر ممايكتب وحياك ضد اإلسالم ،ن فيضوماذكرته غيض م
واملؤمل من الدعاة واملسؤولني القيـام بـواجبهم ، عليه وسلمونبينا صىل اهللا

فيجب بذل الغايل والنفيس يف سبيل نـرصة نبـي . كل فيام يستطيع ،يف ذلك 
والشك أن هذا من مقتضيات اإليامن بـه عليـه  ،الرمحة صىل اهللا عليه وسلم

   .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني  .الصالة والسالم
 .وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعنيوصىل اهللا 
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 اخلامتة
 أبـرز نتائـج البحــث

 .القرآن الكريم مشتمل عىل أصول العقيدة ومباحث التوحيد - ١
سورة الكوثر من أجل سور القرآن وأغزرها فوائد ، وقد اشـتملت  - ٢

 .والتوحيد بأوجز عبارة عىل معاين العقيدة
ذكـروه ضـمن عقائـدهم، احتفى أهل السنة بالكالم عىل الكوثر، و - ٣

 .ًوألفوا فيه رسائل وكتبا، وردوا عىل املبتدعة يف إنكارهم له
ــسورة،  - ٤ ــوارد يف ال ــوثر ال ــسري الك ــوال يف تف ــددت اآلراء واألق تع

، فهـو مـن  بـهrًنبينا حممـدا  Uهنر يف اجلنة خص اهللا : والراجح أن املراد به
 .ًوضا، بخالف احلوض، فالراجح أن لكل نبي ح rخصائص املصطفى 

أنه داخل اجلنة، وعليه خري كثري، وفيـه : للكوثر صفات كثرية، منها - ٥
ًميزابان يصبان يف احلوض، وأكثر أهنار اجلنة ماء وخريا، وله صفات أخـرى  ً

 .كثرية
 اهللا نبينا هبـا للعلامء واملفرسين عدة أقوال يف تفسري الصالة التي أمر - ٦

األمـر بجعـل : قـصود بـهوالنحر الوارد، عىل عدة أقـوال، والـراجح أن امل
 .الصالة هللا خالصة، والذبح هللا وحده دون غريه

ــة مــن القــرآن والــسنة، وأمجــع  - ٧ دل عــىل وجــوب الــذبح هللا األدل
 .املسلمون عىل ذلك
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 اإلخـالص هللا: يف عبادة الذبح هللا الكثري من املباحث العقدية، نحو - ٨
كثـري مـن  وخمالفة املـرشكني، والتـسمية باسـم اهللا، وال،وحده ال رشيك له

 .األعامل القلبية
ما يذبحه اإلنسان إلكرام الضيف ونحوه، ال بأس بـه، بـل هـو ممـا  - ٩

 .يؤجر عليه
 وقـد دل عـىل .حيرم الذبح لغري اهللا، وهو من الرشك املخرج عـن امللـة -١٠

 .حتريم ذلك األدلة من القرآن والسنة
 مزيـة،ح هللا عند القرب، أو اعتقد أن الذبح هللا عنـد القبـور فيـه من ذب -١١

 .ففعله حمرم، وهو مبتدع
ّاختلف املفرسون يف املعني باألبرت الـوارد يف الـسورة، واألرجـح أن  -١٢
هو األقل األذل املنقطع عقبه، فهي صـفة   rإن كل مبغض للمصطفى : يقال

 . من الناس- r -كل من أبغضه
 عظـيم مـن أصـول الـدين، ومـن أعظـم أصـل rحمبة املصطفى  -١٣

دلة من القرآن والسنة وأقـوال الـصحابة ت عليها األواجبات الدين،وقد دل
 .واألئمة
 .عالمات كثرية جيب مراعاهتا rملحبة املصطفى  -١٤
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وتنقصه وسبه أمر عظيم وكفر، وهو من  rالشك أن بغض النبي  -١٥
ذلـك القـرآن وقـد دل عـىل . موجبات الردة، ومما يناقض التوحيد واإليامن

 .والسنة وأقوال الصحابة واألئمة
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 املراجعفهرس املصادر و
اإلبانة عن أصول الديانة، لألشعري، دائرة املعارف العثامنية باهلند،  - ١
ط أخــرى بتحقيـق فوقيــة حـسني حممــود، دار . م١٩٨٠ -هــ١٤٠٠، ٣ط

 .م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧، ١األنصار بالقاهرة، ط
أبجد العلوم، صديق حـسن خـان، اعتنـى بـه عبـد اجلبـار زكـار،  - ٢

م، ودار الكتـب ١٩٧٨ي، دمشق منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد والقوم
 .العلمية، بريوت

مد بن عـيل بـن عتيـق، ديد باختصار رشح كتاب التوحيد، حلإبطال التن - ٣
دار أطلـس اخلـرضاء، . مراجعة إسامعيل بن عتيـق وحتقيـق عبـد اإللـه الـشايع

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، ١ط. الرياض، دار أطلس بدمشق
 بالقـاهرة، اإلتقان يف علـوم القـرآن، للـسيوطي، مطبعـة حجـازي - ٤

 .م١٩٤٨ -هـ١٣٦٨املكتبة التجارية الكربى، 
، حنيـف أبو محاد صغري أمحد بـن حممـد حققهاإلمجاع، البن املنذر،  - ٥

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١دار طيبة للنرش والتوزيع، الرياض، ط
أحكام أهل امللل والردة والزنادقة، للخالل، حتقيق سـيد كـرسوي  - ٦

هــ، ط أخـرى بتحقيـق ١٤١٤، ١حسن، دار الكتب العلميـة، بـريوت، ط
ــاض، ط ــع، الري ــرش والتوزي ــارف للن ــة املع ــسلطان، مكتب ــراهيم ال ، ١إب

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦
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أحكام القرآن، البن العريب، حتقيـق عـيل حممـد البجـاوي، مطبعـة  - ٧
 .م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧، ٢عيسى البايب احللبي، مرص، ط

ة أسباب النـزول، للواحدي، مكتبة الدعوة بالقاهرة، مصورة عن مطبعـ - ٨
 .هـ١٣١٦هندية بالقاهرة، 

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، البن عبـد الـرب، حتقيـق  - ٩
، ١سامل حممد عطـا وحممـد عـيل عـوض، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط

 .م٢٠٠٠
االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الـرب، حتقيـق عـيل البجـاوي،  - ١٠

 .ت.د. مطبعة هنضة مرص، القاهرة
أسد الغابة يف معرفة الـصحابة، البـن األثـري، دار إحيـاء الـرتاث  -١١

 .ت.د. العريب، بريوت
اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصـولية، للطـويف، حتقيـق حـسن  -١٢

ــاهرة، ط ــرش، الق ــة والن ــة للطباع ــاروق احلديث ــب، دار الف ــاس قط ، ٢عب
 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤
رشكاه للنـرش األشباه والنظائر، البن نجيم، نرش مؤسسة احللبي و -١٣

 .هـ١٣٨٧والتوزيع القاهرة 
اإلصــابة يف متييــز أســامء الــصحابة، البــن حجــر، املكتبــة التجاريــة  - ١٤

ط أخـرى بعنايـة حـسان . م١٩٣٩هــ ١٣٥٨الكربى، مرص، مطبعة احللبـي، 
 .ت.د. عبد املنان، نرش بيت األفكار الدولية باألردن
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االعتقاد عـىل مـذهب الـسلف، للبيهقـي، تـصحيح أمحـد حممـد  -١٥
أخـرى بعنايـة أمحـد عـصام الكاتـب، دار .ط. م١٩٦١. هــ١٣٨٠مريس، 

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١، ١اآلفاق اجلديدة، بريوت ط
إعجاز القرآن، للباقالين، حتقيق السيد أمحـد صـقر، دار املعـارف،  -١٦
 .ت. د٣ط. مرص
اإلعالم بقواطع اإلسالم، البن حجر اهليتمي، مطبعة منصور حمـسن،  - ١٧
 . مصور عن املخطوط- هـ١٢٩٣
حممـد . عالم احلديث رشح صحيح البخاري، للخطايب، حتقيق دأ -١٨

، ١بن سعد آل سعود ط جامعة أم القرى، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي، ط
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩
 -هــ١٣٧٤إعالم املوقعني، البن القيم، املكتبة التجاريـة، مـرص،  -١٩
 .هـ١٣٨٨م، ط أخرى بالكليات األزهرية بالقاهرة، ١٩٥٥
 .م١٩٨٤، ٦يل، دار العلم للماليني، بريوت، طاألعالم، للزرك -٢٠
جامعـة . ط. سهل العتيبـي. أعامل القلوب حقيقتها وأحكامها، د -٢١

 -هــ١٤٢٦اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية، عـامدة البحـث العلمـي، 
 .م٢٠٠٥
األغاين، أليب الفرج األصفهاين، مؤسسة مجـال للطباعـة والنـرش،  -٢٢

 .ت.د. بريوت مصورة عن طبعة دار الكتب
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اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحـيم، البـن تيميـة،  -٢٣
 للطباعة والنرش، الريـاض، -رشكة العبيكان. نارص العقل. حتقيق وتعليق د

 .هـ١٤٠٤، ١ط
عبـد اهللا . اإلقناع لطالب االنتفاع، للحجـاوي املقـديس، حتقيـق د -٢٤

ــع، القــاهرة، ط ــرش والتوزي ــي، هجــر للطباعــة والن  -هـــ١٤١٨، ١الرتك
 .م١٩٩٧
حييــى . إكــامل املعلــم بفوائــد مــسلم، للقــايض عيــاض، حتقيــق د -٢٥

 -هــ١٤١٩، ١إسامعيل، دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع، املنصورة، ط
 .م١٩٩٨
مكتبـة دار . بحر الكالم، للنسفي، حتقيق ويل الدين حممد الفرفـور -٢٦

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ٢الفرفور، دمشق، ط
ليس، حتقيـق جمموعـة حمققـني، دار البحر املحيط، أليب حيان األند -٢٧

 .هـ١٤٢٢، ١الكتب العلمية، بريوت، ط
، ٢بدائع الـصنائع، للكاسـاين، دار الكتـاب العـريب، بـريوت، ط -٢٨
 .م١٩٨٢
عبـد اهللا الرتكـي، هجـر . البداية والنهايـة، البـن كثـري، حتقيـق د -٢٩

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١للطباعة والنرش والتوزيع، مرص، ط
 بعد القرن السابع، للـشوكاين، دار املعرفـة البدر الطالع بمحاسن من - ٣٠

 .ت.للطباعة والنرش، بريوت، د
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 حممــد البــدور الــسافرة يف أمــور اآلخــرة، للــسيوطي، ختــريج أيب -٣١
 .م١٩٩١ -هـ١٤١١، ١املرصي، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط

الربهـان يف علــوم القــرآن، للزركــيش، عنايــة حممــد أبــو الفــضل  -٣٢
ــة ــع الرئاس ــراهيم، توزي ــاء، إب ــة واإلفت ــة إلدارات البحــوث العلمي  العام

 .م١٩٨٠هـ ١٤٠٠، ٣الرياض، ط
البعث والنشور، للبيهقي، حتقيق حممد الـسعيد بـسيوين زغلـول،  -٣٣

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط
بغية احلارث عن زوائد مسند احلـارث، للهيثمـي، حتقيـق حـسني  -٣٤

ية باملدينـة املنـورة، مركـز خدمـة الـسنة، أمحد الباكري، ط اجلامعة اإلسالم
 .م١٩٩٢هـ ١٤١٣، ١السرية النبوية،ط

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، للسيوطي، حتقيـق حممـد  -٣٥
 -هـــ١٣٨٤أبــو الفــضل إبــراهيم، مطبعــة عيــسى البــايب احللبــي، مــرص، 

 .م١٩٦٥
البيان والتبيـني، للجـاحظ، حتقيـق عبـد الـسالم هـارون، مكتبـة  -٣٦
 .م١٩٦٠ -هـ١٣٨٠، ٢ي بمرص  ومكتبة املثنى ببغداد، طاخلانج
تاريخ اإلسـالم ووفيـات املـشاهري، للـذهبي، حتقيـق عمـر عبـد  -٣٧

 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ٢السالم تدمري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط
 املكتبة السلفية، املدينة املنورة، .)للخطيب البغدادي(تاريخ بغداد  -٣٨

 .ت.د
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املطبعـة احلـسينية املـرصية، )  وامللوكتاريخ األمم(تاريخ الطربي  -٣٩
 .ت.، د١عىل نفقة السيد حممد عبد اللطيف اخلطيب ورشكاه، مرص، ط

حتقيـق حمـب الـدين ) تـاريخ مدينـة دمـشق(تاريخ ابـن عـساكر  -٤٠
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١العمروي، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، ط

رف العثامنيـة، التاريخ الكبري، للبخاري، مطبعة مجعية دائـرة املعـا -٤١
 .-هـ١٣٦١ن ١حيدر أباد، ط
التبصري يف الدين، لألسـفراييني، تعليـق حممـد زاهـد الكـوثري،  -٤٢

 .م١٩٤٠ -هـ١٣٥٩مكتب نرش الثقافة اإلسالمية، القاهرة، 
التبيان يف تفسري غريب القـرآن، البـن اهلـايم، كتـاب حممـل مـن  -٤٣
 .األنرتنت
حلـسن األشـعري،  كذب املفرتي، فيام نـسب إىل اإلمـام أيب انيتبي -٤٤

، ٤البــن عــساكر، تعليــق حممــد زاهــد الكــوثري، دار الكتــاب العــريب، ط
 .هـ١٤١١
حتفة األحوذي رشح جامع الرتمذي، للمباركفوري، دار الكتـاب  -٤٥

 .ت.العريب، بريوت، د
التحفة العراقية يف األعـامل القلبيـة، البـن تيميـة، حتقيـق سـليامن  -٤٦

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١احلرش، دار اهلدى، الرياض، ط
ــريات،  -٤٧ ــا عم ــيه زكري ــذهبي، وضــع حواش ــاظ، لل ــذكرة احلف ت

ــريوت، ط ــة، ب ــب العلمي ــضون، دار الكت ــيل بي ــد ع ــشورات حمم ، ١من
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩
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التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخـرة، للقرطبـي، حتقيـق فـواز  -٤٨
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤زمريل، دار الكتاب العريب، بريوت، 

 .ت.د. وير بريوتتذكرة املوضوعات، للفتني، تص -٤٩
الرتغيب والرتهيب، للمنذري، حتقيق جمموعـة حمققـني، دار ابـن  -٥٠

، ١كثري ودار الكلم الطيب، بدمشق، ومؤسـسة علـوم القـرآن بعجـامن، ط
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤
التعليقات املخترصة عىل متن العقيدة الطحاويـة، للـشيخ صـالح  -٥١

ــاض، ط ــع، الري ــرش والتوزي ــمة للن ــوزان، دار العاص ـــ١٤٢٢، ١الف  -ه
 .م٢٠٠١
تغليق التعليق، البن حجر، حتقيـق سـعيد عبـد الـرمحن القزقـي،  -٥٢

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١املكتب اإلسالمي بريوت، ودار عامر باألردن، ط
حتقيـق جمموعـة حمققـني، دار طيبـة ) معامل التنزيل(تفسري البغوي  -٥٣

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، ٣للنرش والتوزيع، الرياض، ط
 مطبعة مصطفى ،)زيل وأرسار التأويلأنوار التن(تفسري البيضاوي  -٥٤

 .م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨، ٢البايب احللبي، مرص، ط
منـشورات مؤسـسة األعلمـي ) اجلواهر احلـسان(تفسري الثعالبي  -٥٥

 .ت.للمطبوعات، بريوت، د
تفسري اجلاللني بتعليق وتصويب الشيخ عبد الـرزاق عفيفـي، دار  -٥٦

 .١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١الوطن، الرياض، ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                                  
 

  

١٢٦ 

١٢٦

 

 تقـديم زهـري .)زاد املـسري يف علـم التفـسري(تفسري ابن اجلـوزي  -٥٧
 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ٤الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

تفسري ابن أيب حاتم، حتقيق أسعد حممد الطيب، املكتبـة العـرصية،  -٥٨
 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ٢بريوت، ط
 -هــ١٣٥٧، ١ املطبعة البهية املرصية، ط- الكبري-تفسري الرازي -٥٩
 .م١٩٣٨
 حتقيـق حممـد زهـري .)تيسري الكريم الـرمحن(ي تفسري ابن سعد -٦٠

 -هــ١٤١٥، ١النجار، مؤسسة الرسالة، بريوت، ودار املؤيد بالريـاض، ط
مؤسـسة . ط أخرى قدم هلا الشيخ ابن عقيل والشيخ ابن عثيمـني. م١٩٩٥

 .هـ١٤١٧ن ٢الرسالة، بريوت، ط
ــسعود  -٦١ ــسري أيب ال ــاب (تف ــا الكت ــسليم إىل مزاي ــل ال إرشــاد العق
 حتقيق عبد القادر أمحد عطا، مطبعة السعادة، مرص، توزيـع مكتبـة .)الكريم

 .الرياض احلديثة بالرياض
ــريوت، ط -٦٢ ــة، ب ــب العلمي ــوري، دار الكت ــفيان الث ــسري س ، ١تف
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣
عبـد اهللا الرتكـي، هجـر . حتقيـق د) الدر املنثور(تفسري السيوطي  -٦٣

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ١للطباعة والنرش والتوزيع، مرص، ط
حتقيـق عبـد الـرمحن عمـرية، دار ) فـتح القـدير(تفسري الشوكاين  -٦٤

، ١الوفــاء للطباعــة والنــرش والتوزيــع، دار األنــدلس اخلــرضاء، جــدة، ط
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥
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هجـر . عبـد اهللا الرتكـي. حتقيـق د) جامع البيـان(تفسري الطربي  -٦٥
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١للطباعة والنرش والتوزيع، ط

الـدار التونـسية للنـرش، ) ريـر والتنـويرالتح(تفسري ابن عاشور  -٦٦
 .م١٩٨٤تونس، 
تفسري عبد الرزاق الصنعاين، حتقيق مصطفى مسلم حممد، مكتبة  -٦٧

 .م١٩٨٩ -هـ١٤١٠، ١الرشد، الرياض، ط
. حتقيق د) اختصار النكت للاموردي(تفسري العز بن عبد السالم  -٦٨

 .هـ١٤١٥ط خالية عن اجلهة النارشة، . عبد اهللا الوهيبي
 حتقيـق جمموعـة حمققـني، .)املحـرر الـوجيز(بـن عطيـة تفسري ا -٦٩

 .م١٩٧٧ -هـ١٣٩٨، ١مؤسسة دار العلوم، قطر، ط
حتقيـق حممـد ) التسهيل لعلوم التنزيـل(تفسري الغرناطي الكلبي  -٧٠

عبد املنعم اليونيس وإبراهيم عطـوة عـوض، مطبعـة حـسان بالقـاهرة، دار 
 .م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣الكتب احلديثة، 

اعتنـى بـه حممـد فـؤاد عبـد ) سـن التأويـلحما(تفسري القاسمي  -٧١
 -هــ١٣٧٦، ١الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيـسى البـايب احللبـي، ط

 .م١٩٥٧
عبــد اهللا . حتقيــق د) اجلـامع ألحكــام القـرآن(تفـسري القرطبــي  -٧٢
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. الرتكي
عمـرية، دار التفسري الكبـري، البـن تيميـة، حتقيـق عبـد الـرمحن  -٧٣

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١الكتب العلمية، بريوت ط
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تفــسري ابــن كثــري، حتقيــق جمموعــة حمققــني، دار عــامل الكتــب،  -٧٤
ــاض، ط ـــ١٤٢٥، ١الري ــالمية . م٢٠٠٤ -ه ــشؤون اإلس ــة وزارة ال طبع

 .واألوقاف والدعوة واإلرشاد
حتقيـق خـرض حممـد خـرض ) النكت والعيـون(تفسري املاوردي  -٧٥

بو غدة مطابع مقهوي بالكويـت، ط وزارة األوقـاف ومراجعة عبد الستار أ
 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ١والشؤون اإلسالمية، ط

تفــسري جماهــد، حتقيــق عبــد الــرمحن الطــاهر الــسوريت، جممــع  -٧٦
 .م١٩٧٦ -هـ١٣٩٦، ١البحوث اإلسالمية، إسالم أباد، ط

اعتنـى بـه عبـد املجيـد طعمـه ) مدارك التنزيـل(تفسري النسفي  -٧٧
 .هـ١٤٢١، ١وت، طحلبي، دار املعرفة بري

تقريب التهذيب، البن حجر، اعتنى به حممد عوامة، دار الرشـيد  -٧٨
 .م١٩٩١ -هـ١٤١١، ٣بسوريا ودار القلم، ط

تلخيص املوضوعات، للذهبي، حتقيق عبـد الـرمحن الفريـوائي،  -٧٩
 .هـ١٤١٧، ١دار العاصمة بالرياض، ط

 التمهيد، البن عبد الرب، حتقيق حممد الفالح، ط وزارة األوقـاف -٨٠
ط أخرى حتقيق أسـامة . م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠والشؤون اإلسالمية باملغرب، 

 -هــ١٤٢٠، ١إبراهيم، نرش الفاروق احلديثة للطباعة والنرش بالقـاهرة، ط
 .م١٩٩٩
التنبيه والرد عىل أهل األهـواء والبـدع، للملطـي، تعليـق حممـد  -٨١

 .هـ١٣٨٨زاهد الكوثري، مكتبة املثنى بغداد، 
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١٢٩ 

١٢٩ 

ــن حجــ -٨٢ ــذيب، الب ــريوت، طهتــذيب الته ــادر، ب ، ١ر، دار ص
ـــ١٣٢٥ ــريوت، ط.  ط-ه ــالة، ب ــسة الرس ـــ١٤١٦، ١أخــرى بمؤس  -ه
 .م١٩٩٦
هتذيب الكامل يف أسـامء الرجـال، للمـزي، حتقيـق بـشار عـواد  -٨٣

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ١معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
هتذيب اللغة، لألزهري، حتقيق عبد الـسالم هـارون، ومراجعـة  -٨٤

ة املـرصية العامـة للتـأليف واإلنبـاء والنـرش، الـدار حممد النجـار، املؤسـس
 .ت.املرصية للتأليف والرتمجة، القاهرة، د

التوضيح املفيد ملسائل كتاب التوحيد، لعبد اهللا الدويش، تقـديم  -٨٥
وأرشف عـىل الكتـاب عبـد العزيـز املـشيقح، دار . الشيخ صالح اخلريـيص
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١١، ١العليان، بريدة، ط

 احلميد يف رشح كتاب التوحيد، للـشيخ سـليامن آل تيسري العزيز -٨٦
 .ت.، د٣الشيخ، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

اجلرح والتعديل، للرازي، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنيـة،  -٨٧
 .م، دار الكتب العلمية، بريوت١٩٥٢ -هـ١٣٧١، ١حيدرآباد، ط
اجلواب الصحيح ملـن بـدل ديـن املـسيح، البـن تيميـة، حتقيـق  -٨٨
 .هـ١٤١٤، ١عة حمققني، دار العاصمة، الرياض، طجممو
اجلواب الكايف ملن سـأل عـن الـدواء الـشايف، البـن القـيم، دار  -٨٩

أخـرى حتقيـق حممـد مجيـل . هــ، ط١٤٠٠، ٣الندوة اجلديدة، بـريوت، ط
 .ت.غازي، مطبعة املدين، القاهرة، د
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١٣٠ 

١٣٠

 

عبد الفتاح . اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، للقريش، حتقيق د -٩٠
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ٢لو، هجر للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، طاحل

حادي األرواح إىل بالد األفراح، البن القيم، تقديم حممـد مجيـل  -٩١
 .هـ١٣٩٨غازي، مطبعة املدين بالقاهرة، 

حاشية اجلمل عـىل رشح املـنهج لزكريـا األنـصاري، واحلاشـية  -٩٢
 .ت.، ددار إحياء الرتاث العريب، بريوت. لسليامن اجلمل

حاشية الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية للسفاريني، واحلاشية  -٩٣
، ٢ط. لعبد الـرمحن ابـن قاسـم، لـيس عـىل الكتـاب بيـان اجلهـة الطابعـة

 .هـ١٤١٦
حاشية ابن عابدين، حتقيـق حـسام الـدين الفرفـور، دار الثقافـة  -٩٤

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١ط. والرتاث، دمشق، ودار البشائر
حممـد . د.  أمتـه يف ضـوء الكتـاب والـسنة عـىلrحقوق النبي  -٩٥

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١خليفة التميمي، دار أضواء السلف، الرياض، ط
ــرص، ط -٩٦ ــسعادة، م ــة ال ــيم، مطبع ــاء، أليب نع ــة األولي ، ١حلي
 .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤
اخلصائص الكربى، للـسيوطي، دار الكتـب العلميـة، بـريوت،  -٩٧
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١ط

ائة الثامنة، البـن حجـر، حتقيـق حممـد الدرر الكامنة يف أعيان امل -٩٨
. م١٩٦٦ -هــ١٣٨٥، ٢سيد جـاد احلـق، دار الكتـب احلديثـة، مـرص، ط

 .مطبعة املدين
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١٣١ 

١٣١ 

الدر النضيد عىل كتاب التوحيـد، لـسعيد اجلنـدول، لـيس عـىل  -٩٩
 .هـ١٤٠١، ٤الكتاب بيان اجلهة الطابعة، ط

الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية، للـسفاريني، حتقيـق أرشف  -١٠٠
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩عبد املقصود، مكتبة أضواء السلف، الرياض، 

دقائق التفسري، البن تيمية، حتقيق حممد الـسيد اجللينـد، مكتبـة دار  - ١٠١
 .م١٩٧٨ - هـ١٣٩٨األنصار بالقاهرة، 

دالئل النبوة، للبيهقي، حتقيق عبد املعطي قلعجـي،  دار الكتـب  -١٠٢
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١العلمية، بريوت، ط

هب يف معرفة أعيان علامء املـذهب، البـن فرحـون، الديباج املذ -١٠٣
 .ت.حتقيق حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث، القاهرة، د

ديوان الكميت بن زيد، حتقيق حممـد نبيـل طريفـي، دار صـادر،  -١٠٤
 .م٢٠٠٠بريوت، 
ذيل طبقات احلنابلة، البن رجب، دار املعرفة للطباعـة والنـرش،  -١٠٥
 .ت.بريوت، د
. دحلوض والكـوثر، البـن بـشكوال، حتقيـق ُا روي يف اــذيل م -١٠٦

، ١عطا صويف، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنـورة، طبن حممد عبدالقادر 
 .هـ١٤١٣
الرد عىل األخنائي، هبامش الرد عىل البكري، البن تيميـة، الـدار  -١٠٧

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٢العلمية للطباعة والنرش والتوزيع، دهلي، ط
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١٣٢ 

١٣٢

 

هاجر إىل ربـه، البـن القـيم، دار املـدين، الرسالة التبوكية، زاد امل -١٠٨
 .ت.القاهرة، د
ــد  -١٠٩ ــني حمم ــالة خــاتم النبي ــا rرس ــق إثباهت ــا وطرائ  ، رضورهت

 -هـــ١٤٢٦، ١ثــامر الغــشيان، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط.ولوازمهــا، د
 .م٢٠٠٥
ــن  -١١٠ ــل م ــاب حمم ــداين، كت ــرو ال ــالة الواضــحة، أليب عم الرس
 .األنرتنت
 .ياء الرتاث العريب، بريوتروح املعاين، لأللويس، دار إح -١١١
الروض األنف، للسهييل، حتقيق ورشح عبد الرمحن الوكيل، دار  -١١٢

 .م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧، ١النرص للطباعة، القاهرة، ودار الكتب احلديثة، ط
ــري  -١١٣ ــووي، إرشاف زه ــني، للن ــدة املفت ــالبني وعم روضــة الط

 .م١٩٩١ -هـ١٤١٢، ٣الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط
، البــن القــيم، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، روضــة املحبــني -١١٤
 .هـ١٤١٢
الروضة الندية رشح العقيدة الواسطية، للشيخ زيد الفياض، دار  -١١٥

 .هـ١٤١٤، ٣الوطن، الرياض، ط
زاد املعاد يف هدي خري العباد، البـن القـيم، حتقيـق عبـد القـادر  -١١٦

األرنؤوط وشـعيب األرنـؤوط، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت ومكتبـة املنـار 
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ١سالمية، طاإل
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١٣٣ 

١٣٣ 

ــريوت، ط -١١٧ ــة، ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــام أمح ــد، لإلم ، ٢الزه
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤
الزهد والرقائق، البن املبارك، حتقيق حبيب الـرمحن األعظمـي،  -١١٨

 .ت.بريوت، دار الكتب العلمية، د
الزهد، هلنـاد بـن الـرسي، حتقيـق عبـد الـرمحن الفريـوائي، دار  -١١٩

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦، ١مي، الكويت، طاخللفاء للكتاب اإلسال
الزواجر عن اقرتاف الكبائر، للهيتمي، املكتبة األزهرية املرصية،  -١٢٠
 .هـ١٣٢٥، ١ط

سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، للشيخ  -١٢١
 -هــ١٤١٥جديدة، . األلباين، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، ط

 .م١٩٩٥
ثرهـا الـيسء يف األمـة، لأللبـاين، سلسلة األحاديث الضعيفة وأ -١٢٢

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، ط
سنن البيهقي الكربى، طبعة جملس دائرة املعارف النظامية باهلند،  -١٢٣
 .وعنها طبعة مطابع دار صادر، بريوت. هـ١٣٤٤، ١ط

سنن الرتمذي، حتقيق الشيخ أمحد شـاكر، دار الكتـب العلميـة،  -١٢٤
 .ت. دبريوت،
سنن أيب داود، حتقيق حميي الدين عبد احلميد، املكتبـة العـرصية،  -١٢٥
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦بريوت، 
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١٣٤ 

١٣٤

 

سنن الـدارقطني مـع التعليـق املغنـي، طبعـة حـديث أكـادمي،  -١٢٦
 .ت.باكستان، د
سنن الدارمي، حتقيق عبد اهللا هاشم املدين، نرش حديث أكادمي،  -١٢٧

ــة إلدارات البحــوث  ــع الرئاســة العام ــاء، باكــستان، توزي ــة واإلفت العلمي
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الرياض، 
سنن ابن ماجه، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء الكتـب  -١٢٨

 .م١٩٥٢ -هـ١٣٧٢العربية، عيسى البايب احللبي، 
ســنن النــسائي الكــربى، حتقيــق عبــد الغفــار البنــداري وســيد  -١٢٩

. ط. م١٩٩١ -هـــ١٤١١، ١كــرسوي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط
 -هــ١٤٢٢، ١ؤسسة الرسالة، بريوت، حتقيـق حـسن شـلبي، طأخرى بم
 .م٢٠٠١
سري أعالم النبالء، للذهبي، حتقيق جمموعة حمققني، مؤسـسة الرسـالة،  - ١٣٠
 .م١٩٨١ - هـ١٤٠١، ١بريوت، ط
السرية النبويـة، البـن هـشام، حتقيـق جمموعـة حمققـني، مطبعـة  -١٣١

 أخرى هتذيب عبد الـسالم هـارون،.ط. هـ١٣٥٥مصطفى احللبي، مرص، 
، ٨مؤســسة الرســالة، بــريوت، ودار البحــوث العلميــة بالكويــت، ط

 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١
السيف املسلول عىل من سب الرسول، للـسبكي، حتقيـق سـليم  -١٣٢

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ١اهلاليل، دار ابن حزم، بريوت، ط
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١٣٥ 

١٣٥ 

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن العامد احلنـبيل، حتقيـق  -١٣٣
ر اآلفـاق اجلديـدة، منـشورات دار اآلفـاق، جلنة إحياء الرتاث العـريب يف دا

 .ت.بريوت، د
أمحـد سـعد .رشح أصول اعتقاد أهل السنة، لاللكائي، حتقيـق د -١٣٤

 .هـ١٤١١، ٢محدان، دار طيبة للنرش والتوزيع، الرياض، ط
ّرشح آيات الوصـية، أليب القاسـم الـسهييل، كتـاب حممـل مـن  -١٣٥
 .األنرتنت
ــؤوط -١٣٦ ــعيب األرن ــق ش ــوي، حتقي ــسنة، للبغ ــب رشح ال ، املكت

 .هـ١٣٩٠، ١اإلسالمي، بريوت، ط
 .ّرشح سنن ابن ماجه، للسيوطي، كتاب حممل من األنرتنت -١٣٧
عبد اهللا الرتكي . رشح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز، حتقيق د -١٣٨

 .هـ١٤١٣، ٢وشعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
ــار،  -١٣٩ ــي لــصحيح البخــاري، عمــدة القــاري، دار املن رشح العين

 .ت.ت، دبريو
عبـد . الرشح الكبري البن قدامة مع املقنع واإلنـصاف، حتقيـق د -١٤٠

 -هـــ١٤١٤، ١اهللا الرتكــي، هجــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع، مــرص، ط
 .م١٩٩٣
رشح ملعة االعتقـاد البـن قدامـة، للـشيخ ابـن عثيمـني، مكتبـة  -١٤١

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٣املعارف، الرياض، ط
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١٣٦ 

١٣٦

 

ــق  -١٤٢ ــي، . درشح منتهــى اإلرادات، للبهــويت، حتقي ــد اهللا الرتك عب
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

رشح نونية ابن القيم، البن عيسى، املكتب اإلسالمي، بـريوت،  -١٤٣
 .هـ١٣٩٢، ٢ط

رشح النووي ملسلم، حتقيـق جمموعـة حمققـني، دار عـامل الكتـب  -١٤٤
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ١للنرش والتوزيع، الرياض، ط

مـد حامـد الفقـي، مطبعـة الرشيعة، لآلجري، حتقيق الـشيخ حم -١٤٥
عبـد اهللا الـدميجي، . أخرى حتقيـق د.هـ، ط١٣٦٩السنة املحمدية، مرص، 
 .هـ١٤٢٠، ٢دار الوطن، الرياض، ط

شعب اإليامن، للبيهقي، حتقيق حممد السعيد بسيوين زغلول، دار  -١٤٦
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١الكتب العلمية، بريوت، ط

م، ١٩٠٣مطبعة بريـل، الشعر والشعراء، البن قتيبة، طبع يف لندن،  - ١٤٧
 .وعنها طبعة دار صادر، بريوت

الشفا لعياض، برشح مـال عـيل القـاري، حتقيـق حـسنني حممـد  -١٤٨
 .م١٩٧٧ -هـ١٣٩٨خملوف، مطبعة املدين، القاهرة، 

الصارم املسلول عىل شاتم الرسول، البـن تيميـة، حتقيـق حميـي  -١٤٩
رص، الدين عبـد احلميـد، نـرش مكتبـة التـاج، طنطـا، مطبعـة الـسعادة،ـ مـ

 .م١٩٦٠ -هـ١٣٧٩
الصحاح، للجوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، دار العلـم  -١٥٠

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ٢للماليني، بريوت، ط
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 .فتح الباري البن حجر: صحيح البخاري، ينظر -١٥١
صحيح اجلامع الصغري وزيادته، للشيخ األلبـاين، املكتـب اإلسـالمي،  - ١٥٢
 .م١٩٦٩ - هـ١٣٨٨، ١بريوت، ط
اإلحـسان البـن بلبـان، حتقيـق شـعيب صحيح ابن حبـان مـع  -١٥٣

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
ــق د - ١٥٤ ــة، حتقي ــن خزيم ــب . صــحيح اب ــي، املكت ــصطفى األعظم م

 .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠اإلسالمي، بريوت، 
صحيح سـنن أيب داود، للـشيخ األلبـاين، بتكليـف مـن مكتـب  -١٥٥

ش، املكتـب اإلسـالمي، الرتبية العريب لدول اخلليج، تعليـق زهـري الـشاوي
 .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩، ١بريوت، ط
صحيح سنن النسائي، لأللبـاين، مكتـب الرتبيـة العـريب لـدول  -١٥٦

، ١اخلليج، الرياض، تعليق، زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩
صحيح مسلم، حتقيق وتعليق موسى الشني وأمحد عمر هاشـم،  -١٥٧

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١نرش، بريوت، طمؤسسة عز الدين للطباعة وال
صفة اجلنة، البن أيب الدنيا، حتقيق عمرو عبد املنعم سليم، مكتبة  -١٥٨

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١ابن تيمية بالقاهرة ومكتبة العلم بجدة، ط
صفة اجلنة، للمقديس، خمطوط، مصور عن مكتبة جامعة اإلمـام  -١٥٩

 .٧٩٥٠قسم املخطوطات رقم 
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١٣٨ 

١٣٨

 

يق ناجي الطنطـاوي ومراجعـة صيد اخلاطر، البن اجلوزي، حتق -١٦٠
ــع، جــدة، ط ــرش والتوزي ــارة للن ــيل الطنطــاوي، دار املن ـــ١٤١٢، ٥ع  -ه

 .م١٩٩١
عبد احلميد العبيـدي، . الصيد والتذكية يف الرشيعة اإلسالمية، د -١٦١

 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥مطبعة الريموك، بغداد، ودار الرسالة، بغداد، 
بـريوت، ضعيف اجلامع الصغري، لأللباين، املكتـب اإلسـالمي،  -١٦٢
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ٢ط

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، للسخاوي، دار مكتبة احلياة،  -١٦٣
 .ت.بريوت، د
ت .طبقــات احلنابلــة، البــن أيب يعــىل، دار املعرفــة، بــريوت، د -١٦٤

ويظهر يل أهنا مصورة عن طبعة مطبعة السنة املحمدية بالقاهرة التي حققهـا 
 .الشيخ حممد حامد الفقي

حممـود . ، طبقـات الـشافعية الكـربى، حتقيـق دطبقات السبكي -١٦٥
عبد الفتاح احللو، هجر للطباعة والنرش والتوزيـع، القـاهرة، . الطناحي و د

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ٢ط
طبقات ابن سعد، الطبقات الكربى، تقديم إحـسان عبـاس، دار  -١٦٦

 .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨بريوت للطباعة والنرش، 
 .ن األنرتنتّطبقات املفرسين، لألدنروي، كتاب حممل م -١٦٧
العـرب يف خـرب مــن غـرب، للــذهبي، حتقيـق فــؤاد سـيد، سلــسلة  -١٦٨

 .م١٩٦١تصدرها دائرة املطبوعات والنرش، الكويت، 
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١٣٩ 

١٣٩ 

العظمة، أليب الشيخ األصفهاين، حتقيـق رضـا اهللا املبـاركفوري،  -١٦٩
 .هـ١٤١١، ١ط دار العاصمة، الرياض،

ــدة، د -١٧٠ ــع، . العقي ــرش والتوزي ــبيليا للن ــسعوي، دار إش ــد ال حمم
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ١ياض، طالر

عقيدة التوحيد، للشيخ صالح الفوزان، دار العاصمة بالريـاض،  -١٧١
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١ط

عقيدة السلف وأصحاب احلديث، للصابوين، حتقيق بدر البـدر،  -١٧٢
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥، ٢مكتبة الغرباء األثرية، املدينة املنورة، ط

. ود، طصـالح العبـ. عقيدة الشيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب، د -١٧٣
 .هـ١٤٢٧، ٤ط اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،

عقيدة املسلمني والرد عىل امللحدين واملبتدعني، للـشيخ صـالح  -١٧٤
 .هـ١٤٠٤، ٢البليهي، املطابع األهلية، لألوفست، الرياض، ط

العلل املتناهيـة يف األحاديـث الواهيـة، البـن اجلـوزي، حتقيـق  -١٧٥
اإلسـالمية، الهـور، املكتبـة العلميـة، إرشاد احلق األثري، نرش دار الكتب 

 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ١ط
علامء نجد خالل ثامنية قرون للشيخ ابـن بـسام، دار العاصـمة،  -١٧٦
 .هـ١٤١٩، ٢الرياض، ط
عمدة األلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ، البـن الـسمني، حتقيـق  -١٧٧

، ١عبد السالم التونجي احللبي، مجعية الدعوة اإلسـالمية العامليـة، ليبيـا، ط
 .هـ١٤٢٤
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١٤٠

 

عنوان املجد يف تاريخ نجد، البن برش، مكتبة الريـاض احلديثـة،  -١٧٨
 .ت.د

العـني، للخليــل بـن أمحــد، ترتيـب وحتقيــق مهـدي املخزومــي  -١٧٩
وإبراهيم السامرائي وتصحيح أسعد الطيـب، نـرش انتـشارات أسـوة بقـم، 

 .هـ١٤١٤، ١إيران، ط
ــاهرة،  -١٨٠ ــرصية، الق ــة، دار الكتــب امل ــن قتيب ــار، الب ــون األخب عي
 .م١٩٣٠
غريب احلديث، للخطايب، حتقيق عبد الكريم الغرباوي وختـريج  -١٨١

م، ١٩٨٣ -هـــ١٤٠٣دار الفكــر بدمــشق، . عبــد القيــوم عبــد رب النبــي
 .وجامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث

، ١غريب احلديث، للهـروي، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط -١٨٢
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
 .ّ، للخطايب، كتاب حممل من األنرتنتالغنية عن الكالم وأهله -١٨٣
الغنية يف أصول الدين، أليب سعيد عبد الرمحن بن حممـد، كتـاب  -١٨٤

 .ّحممل من األنرتنت
الغنية لطالبي طريق احلق، للجيالين، حتقيق فرج توفيـق الوليـد،  -١٨٥

مكتبة الرشق اجلديد، بغداد، توزيع املركز العريب للثقافة والعلوم، بـريوت، 
 .ت.د
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 املتقني، البن القـيم، حتقيـق عبـد القـادر األرنـؤوط فتاوى إمام -١٨٦
وساعده طالب عواد، دار املعراج الدولية للنرش ومكتبـة األدب، الريـاض، 

 .هـ١٤١٥، ١ط
فتاوى الـسبكي، دار املعرفـة، بـريوت، توزيـع دار البـاز، مكـة  -١٨٧
 .ت.املكرمة، د
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتـاء، مجـع وترتيـب  -١٨٨

 .هـ١٤١٩، ٣ الدويش، دار العاصمة، الرياض، طأمحد
فتاوى النووي، البن العطار الدمشقي، حتقيق حممود األرنؤوط،  -١٨٩

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ١دار الفكر، دمشق، ط
فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين، حتقيـق  - ١٩٠

بـد الشيخ عبد العزيز بن باز وتصحيح حمب الدين اخلطيب وترقيم حممد فؤاد ع
 .هـ١٣٨٠الباقي، املطبعة السلفية، القاهرة، 

فتح املجيد رشح كتاب التوحيد، للشيخ عبد الرمحن بن حـسن،  -١٩١
، ١حتقيــق الوليــد الفريــان، دار الــصميعي للنــرش والتوزيــع، الريــاض، ط

 .هـ١٤١٥
الفرق بني الفرق، للبغدادي، تعليـق إبـراهيم رمـضان، دار املعرفـة،  - ١٩٢
 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٥، ١بريوت، ط
الفروع، البن مفلح، مع تصحيح املرداوي وحاشية ابن قنـدس،  -١٩٣
 -هــ١٤٢٤، ١عبـد اهللا الرتكـي، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، ط. حتقيق د
 .م٢٠٠٣
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الفصل يف امللل واألهـواء والنحـل، البـن حـزم، حتقيـق حممـد  -١٩٤
إبراهيم نرص وعبد الرمحن عمرية، رشكة مكتبات عكاظ للنـرش والتوزيـع، 

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ١جدة، ط
فضائل القرآن، البـن الـرضيس، حتقيـق غـزوة بـدير، دار الفكـر،  - ١٩٥
 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨، ١دمشق، ط
الفوائد املجموعة يف األحاديـث املوضـوعة، للـشوكاين، حتقيـق  -١٩٦

عبد الرمحن املعلمي وعبد الوهاب عبد اللطيـف، مطبعـة الـسنة املحمديـة، 
 .م١٩٦٠ -هـ١٣٨٠، ١القاهرة، ط
 .هـ١٣٢٤م احلنفية، للكنوي، القاهرة، الفوائد البهية يف تراج -١٩٧
فوات الوفيات والذيل عليها، للكتبي، حتقيـق إحـسان عبـاس،  -١٩٨

 .ت.دار صادر، بريوت، د
القاموس املحيط، للفريوزآبادي، حتقيق مكتـب حتقيـق الـرتاث  -١٩٩

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥، ٤بمؤسسة الرسالة، بريوت، ط
ــرص للطباعــة، القــاهر - ٢٠٠ ــد، للغــزايل، دار الن ة، سلــسلة قواعــد العقائ

 .م١٩٧٠- هـ١٣٩٠البحوث اإلسالمية، 
عبـد اهللا الرتكـي، هجـر للطباعـة . الكايف، البن قدامة، حتقيق د -٢٠١

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١والنرش والتوزيع، مرص، ط
الكامــل يف التــاريخ، البــن األثــري، دار إحيــاء الــرتاث العــريب،  -٢٠٢
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤، ٤بريوت،ط
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١٤٣ 

ق سـهيل زكـار، دار الفكـر، الكامل يف الضعفاء، البن عـدي، حتقيـ - ٢٠٣
 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٩، ٣بريوت، ط
الكامل، البـن املـربد، حتقيـق حممـد الـدايل، مؤسـسة الرسـالة،  -٢٠٤
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ٢بريوت، ط
 .ت.الكبائر، للذهبي، دار الكتب الشعبية، بريوت، د -٢٠٥
ــاس، للعجلــوين، تــصحيح أمحــد  -٢٠٦ كــشف اخلفــاء ومزيــل األلب

 .م١٩٩٥٦ -هـ١٤١٦، ٦طالقالش، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
كشف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون، حلـاجي خليفـة، دار  - ٢٠٧

 .ت.إحياء الرتاث العريب، بريوت، د
الكفايــة يف علــم الروايــة، للخطيــب البغــدادي، تقــديم حممــد  -٢٠٨

التيجاين، مراجعة جمموعة حمققـني، دار الكتـب احلديثـة، القـاهرة، مطبعـة 
 .ت.، د١السعادة، ط
ُ حل غاية االختصار، للحصني، عني به عبد اهللا كفاية األخيار يف -٢٠٩

أخـرى .ط. ت.، د٣األنصاري، إدارة إحيـاء الـرتاث اإلسـالمي بقطـر، ط
 -هــ١٤١٨، ١بتحقيق عبـد القـادر األرنـؤوط، دار البـشائر، بـريوت، ط

 .م١٩٩٨
الكليات، معجم يف املصطلحات والفـروق اللغويـة، للكفـوي،  -٢١٠

، ١مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، طحتقيق عدنان درويـش وحممـد املـرصي، 
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢
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الكواكب السائرة بأعيان املائة العارشة، للغزي، حتقيق جربائيـل  -٢١١
 .م١٩٧٩، ٢سليامن جبور، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط

لبــاب املنقــول يف أســباب النــزول، للــسيوطي، رشكــة مطبعــة  -٢١٢
 .ت.مصطفى البايب احللبي، مرص، د

ن منظور، مصورة عن طبعة بـوالق، املؤسـسة لسان العرب، الب -٢١٣
 .ت.املرصية العامة للتأليف والنرش، مرص، د

لسان امليزان، البن حجر العـسقالين، مؤسـسة األعلمـي للمطبوعـات،  - ٢١٤
 .م١٩٧١ - هـ١٣٩٠، ٢بريوت، ط
لوائح األنوار السنية، للسفاريني، حتقيق عبد اهللا حممد البصريي،  -٢١٥

 .م١٩٩٤ -ـه١٤١٥، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط
لوامع األنوار البهية، للـسفاريني، دار اخلـاين للنـرش والتوزيـع،  -٢١٦

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١، ٣الرياض، واملكتب اإلسالمي، دمشق، ط
عبدالقادر . دُما روي يف احلوض والكوثر، لبقي بن خملد، حتقيق  -٢١٧

 .هـ١٤١٣، ١حممد عطا صويف، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، طبن 
ح املقنع، البـن مفلـح، املكتـب اإلسـالمي، بـريوت، املبدع رش -٢١٨
 .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤
 .ت.املبسوط، للرسخيس، دار املعرفة، بريوت، د -٢١٩
املجددون يف اإلسالم، لعبد املتعـال الـصعيدي، مكتبـة اآلداب،  -٢٢٠
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦القاهرة، 
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١٤٥ 

١٤٥ 

جممع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، للهيثمـي، عنيـت بنـرشه مكتبـة  -٢٢١
 .هـ١٣٥٢القديس، القاهرة، 

جمموع بحوث وتقارير للشيخ عبد الرزاق عفيفـي، مجعهـا أحـد  -٢٢٢
 .هـ١٤٢٧طالب الدراسات العليا بقسم العقيدة، كلية أصول الدين، 

جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع عبد الـرمحن بـن قاسـم وابنـه حممـد،  - ٢٢٣
طبعة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد، جممـع امللـك 

 .هـ١٤١٦املصحف الرشيف، املدينة املنورة، فهد لطباعة 
ــن  -٢٢٤ ــد ب ــشيخ حمم ــة، لل ــائل واألجوب ــاوى والرس ــة الفت جمموع

عبدالوهاب، إعداد وتقـديم عبـد اهللا حجـاج، مكتبـة الـرتاث اإلسـالمي، 
 .هـ١٤٠٨، ٢القاهرة، ط
جممل اللغة، البن فارس، حتقيـق زهـري عبـد املحـسن سـلطان،  -٢٢٥

 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهـا، البـن  -٢٢٦

جني، حتقيق عيل ناصيف النجدي وآخرين، جلنة إحياء الـرتاث اإلسـالمي 
 .هـ١٣٨٦باملجلس األعىل للشؤون اإلسالمية بالقاهرة، 

املحىل، البن حزم، تصحيح حممد خليل هراس، مطبعـة اإلمـام،  -٢٢٧
دان طلبه، دار االحتاد العـريب للطباعـة، أخرى بتصحيح حسن زي.مرص، ط

 .م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠مرص، ومكتبة اجلمهورية العربية، 
خمترص طبقات احلنابلة، البـن شـطي، دراسـة فـواز زمـريل، دار  -٢٢٨

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، بريوت، ١الكتابة العريب، ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                                  
 

  

١٤٦ 

١٤٦

 

مدارج السالكني، البن القيم، حتقيق الشيخ حممد حامـد الفقـي،  -٢٢٩
 .م١٩٥٦ -هـ١٣٧٥ة بالقاهرة، مطبعة السنة املحمدي

البـن ) تعريـف أهـل التقـديس(مراتب املوصـوفني بالتـدليس  -٢٣٠
م، ولـيس عـىل ١٩٩٣ -هــ١٤١٣، ١أمحد عيل مباركي، ط.حجر، حتقيق د

عاصـم القريـويت، مجعيـة . أخرى بتحقيـق د.الكتاب بيان اجلهة الطابعة، ط
 .ت.، د١عامل املطابع التعاونية، مكتبة املنار، األردن، ط

سائل اإلمـام أمحـد، البـن عبـد اهللا، حتقيـق زهـري الـشاويش، م -٢٣١
 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١، ١املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

 أهل اجلاهلية للشيخ حممد rاملسائل التي خالف فيها رسول اهللا  -٢٣٢
يوسـف بـن . بن عبد الوهاب برشح العالمة األلـويس، دراسـة وحتقيـق دا

 -هــ١٤٢٥، ١لطابعـة، طحممد السعيد، لـيس عـىل الكتـاب بيـان اجلهـة ا
 .م٢٠٠٤
حممـد . مسائل نافع بن األزرق عن عبد اهللا بن عبـاس، حتقيـق د -٢٣٣
 -هـــ١٤١٣، ١دار اجلفــان واجلــايب للطباعــة والنــرش، قــربص، ط. الــدايل
 .م١٩٩٣
املستدرك عىل الصحيحني، للحـاكم، دراسـة وحتقيـق مـصطفى  -٢٣٤

 .م١٩٩٠ -هـ١٤١١، ١عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
املسك األذفر يف نرش مزايا القـرن الثـاين عـرش والثالـث عـرش،  -٢٣٥

عبد اهللا اجلبوري، دار العلوم للطباعة والنرش، الرياض، . لأللويس، حتقيق د
 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢
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١٤٧ 

١٤٧ 

مسند اإلمام أمحد بن حنبـل، حتقيـق جمموعـة حمققـني بمؤسـسة  -٢٣٦
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ١الرسالة، بريوت، ط

، حتقيق عبـد الغفـور البلـويش، توزيـع مسند إسحاق بن راهوية -٢٣٧
 .م١٩٩١ -هـ١٤١٢، ١مكتبة اإليامن باملدينة، ط

 حتقيـق حمفـوظ الـرمحن زيـن اهللا، .)البحر الزخـار(مسند البزار  -٢٣٨
، ١مؤسسة علوم القرآن، بريوت، ومكتبة العلوم واحلكم باملدينة املنـورة، ط

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩
د املجيـد الـسلفي، مسند الشاميني، للطرباين، حتقيـق محـدي عبـ -٢٣٩

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ٢مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
حممد بن عبد املحـسن الرتكـي، هجـر . مسند الطياليس، حتقيق د -٢٤٠

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١للطباعة والنرش والتوزيع، مرص، ط
مسند أيب عوانة، مطبعة مجعية دائرة املعارف العثامنية، حيـدرآباد،  -٢٤١

 .هـ١٣٦٢اهلند، 
وصيل، حتقيـق حـسني سـليم أسـد، دار الثقافـة مسند أيب يعىل امل -٢٤٢

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١العربية، دمشق وبريوت، ط
مشاهري علامء نجد وغريهم، لعبد الـرمحن بـن عبـد اللطيـف آل  -٢٤٣

 .هـ١٣٩٤، ٢الشيخ، دار الياممة للبحث والرتمجة والنرش، ط
مصنف ابن أيب شيبة، حتقيـق عـامر األعظمـي، الـدار الـسلفية،  -٢٤٤
 .ت.اهلند، د
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١٤٨ 

١٤٨

 

صنف عبد الرزاق الصنعاين، حتقيق حبيب الـرمحن األعظمـي، م -٢٤٥
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ٢املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

ــق عــزت  -٢٤٦ ــايب، تعلي ــسنن، رشح ســنن أيب داود، للخط ــامل ال مع
 .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٨، ١الدعاس، نرش وتوزيع حممد عيل السيد، محص، ط

ارف، معجم الطرباين األوسط، حتقيق حممود الطحان، مكتبة املع -٢٤٧
 .هـ١٤٠٧، ١الرياض، ط
معجم الطرباين الكبـري، حتقيـق محـدي الـسلفي، الـدار العربيـة  -٢٤٨

ــداد، ط ــة، بغ ـــ١٣٩٨، ١للطباع ــاف ١٩٧٨ -ه ــإرشاف وزارة األوق م، ب
 .العراقية
معجم املؤلفني، لعمـر رضـا كحالـة، اعتنـى بـه مكتـب حتقيـق  -٢٤٩

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١الرتاث بمؤسسة الرسالة، بريوت، ط
ائد مسلم، للامزري، حتقيق حممـد الـشاذيل النيفـر، دار املعلم بفو -٢٥٠

 .م١٩٩٢، ٢الغرب اإلسالمي، بريوت، ط
معونة أويل النهى رشح منتهى اإلرادات، البـن النجـار، دراسـة  -٢٥١
عبد امللك بن دهيش، دار خرض للطباعة والنرش، بريوت، مكتبـة . وحتقيق د

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ١ومطبعة النهضة احلديثة بمكة املكرمة، ط
املغني يف الضعفاء، للذهبي، حتقيق نور الدين عرت، دار املعـارف  -٢٥٢

 .م١٩٧١ -هـ١٣٩١، ١سوريا، مطبعة البالغة، ط
عبـد الفتـاح . عبـد اهللا الرتكـي و د. املغني، البن قدامة، حتقيق د -٢٥٣

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ٢احللو، هجر للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، ط
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١٤٩ 

١٤٩ 

ــرآن،  -٢٥٤ ــب الق ــردات يف غري ــة، املف ــة امليمني ــفهاين، املطبع لألص
 .ت.مصطفى البايب احللبي، مرص، د

املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم، للقرطبـي، حتقيـق جمموعـة  -٢٥٥
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١حمققني، دار ابن كثري والكلم الطيب بدمشق، ط

مقاالت اإلسالميني، لألشعري، حتقيق حممد حميـي الـدين عبـد  -٢٥٦
 .هـ١٣٦٩، ١ القاهرة، طاحلميد، مكتبة النهضة املرصية،

املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد، البن مفلح، حتقيق  -٢٥٧
 .هـ١٤١٠، ١عبد الرمحن العثيمني، مكتبة الرشد، ط. د

 .الرشح الكبري: املقنع مع الرشح الكبري واإلنصاف، ينظر -٢٥٨
امللل والنحل، للشهرستاين، حتقيق عبد العزيـز حممـد الوكيـل، دار  - ٢٥٩

 .ت.النرش، بريوت، دالفكر للطباعة و
مناهل العرفان يف علـوم القـرآن، للزرقـاين، دار إحيـاء الكتـب  -٢٦٠

 .ت.، د٣العربية، القاهرة، ط
من أحكام األضحية والـذكاة، للـشيخ حممـد العثيمـني، رشكـة  -٢٦١

 .ت.املدينة للطباعة والنرش، جدة، د
املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، البن اجلوزي، حتقيق حممد عبـد  -٢٦٢
 ومراجعة نعـيم زرزور، دار الكتـب ،طا ومصطفى عبد القادر عطاالقادر ع

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١العلمية، بريوت، ط
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١٥٠

 

املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد، للعليمـي، حتقيـق  -٢٦٣
 .هـ١٣٨٣، ١حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة املدين، القاهرة، ط

 اإلســالمية املوســوعة الفقهيــة، إصــدار وزارة األوقــاف والــشؤون - ٢٦٤
 .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩، ٢بالكويت، ط
موسوعة رشوح املوطـأ، التمهيـد واالسـتذكار البـن عبـد الـرب  -٢٦٥

عبـد اهللا الرتكـي، هجـر للطباعـة والنـرش . والقبس البن العـريب، حتقيـق د
 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ١والتوزيع، القاهرة، ط

املوطأ، لإلمام مالك برواية أيب مـصعب الزهـري، حتقيـق بـشار  -٢٦٦
، ١عــروف وحممــود حممــد خليــل، مؤســسة الرســالة، بــريوت، طعــواد م
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢
مؤلفات الشيخ حممد عبد الوهاب، طبعة جامعة اإلمام حممد بن  -٢٦٧

سعود اإلسالمية بمناسبة انعقاد مؤمتر أسبوع الشيخ حممد بن عبد الوهاب، 
 .هـ١٣٩٨الرياض، 
 ميزان االعتـدال يف نقـد الرجـال، للـذهبي، حتقيـق عـيل حممـد -٢٦٨

، ١البجاوي، دار إحياء الكتـب العربيـة، عيـسى البـايب احللبـي، مـرص، ط
 .م١٩٦٣ -هـ١٣٨٢
النرش الطيب عىل رشح الطيب، للـوزاين، دار الكتـب احلديثـة،  -٢٦٩
 .م١٩٣٣ -هـ١٣٥٢القاهرة، 
نظم املتناثر يف احلديث املتـواتر، للكتـاين، دار املعـارف، حلـب،  -٢٧٠

 .ت.د
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١٥١ 

١٥١ 

للمقـري، حتقيـق نفح الطيـب مـن غـصن األنـدلس الرطيـب،  -٢٧١
 .م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨إحسان عباس، دار صادر، بريوت، 

ــرصية،  - ٢٧٢ ــب امل ــويري، دار الكت ــون األدب، للن ــة األرب يف فن هناي
 .م١٩٢٣ - هـ١٣٤٢، ١القاهرة، ط
النهاية يف غريب احلديث، البـن األثـري، حتقيـق طـاهر الـزاوي  -٢٧٣

 مـرص، وحممود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، عيـسى البـايب احللبـي،
 .م١٩٦٣ -هـ١٣٨٣، ١ط

عبد اهللا الرتكـي، . النهاية يف الفتن واملالحم، البن كثري، حتقيق د -٢٧٤
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١هجر للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، ط

هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، للـرميل، مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـايب  - ٢٧٥
 .م١٩٣٨ - هـ١٣٥٧احللبي، مرص، 
منتقـى األخبـار، للـشوكاين، مطبعـة البـايب نيل األوطار، رشح  -٢٧٦

 .ت.احللبي، مرص، د
هدي الساري، مقدمة فتح الباري، البن حجـر، تـصحيح حمـب  -٢٧٧

 .الدين اخلطيب، املطبعة السلفية
هديــة العــارفني، إلســامعيل باشــا، دار إحيــاء الــرتاث العــريب،  -٢٧٨
 .م١٩٥١بريوت، 
نـز الوايف بالوفيات، للـصفدي، عنايـة هلمـوت ريتـز، نـرش فرا -٢٧٩
 .م١٩٦٢ -هـ١٣٨١، ٢شتاينر، ط
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١٥٢

 

الوجيز يف تفـسري الكتـاب العزيـز، للواحـدي، حتقيـق صـفوان  -٢٨٠
 -هـــ١٤١٥، ١داودي، دار القلــم، دمــشق، والــدار الــشامية، بــريوت، ط

 .م١٩٩٥
الوسيط، للواحدي، حتقيق عادل عبـد املوجـود وعـيل معـوض  -٢٨١

 .م١٩٩٤، ١وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
، البن خلكان، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، وفيات األعيان -٢٨٢
 .م١٩٧٨بريوت، 
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١٥٣ 

 فهرس املوضوعات

 املوضوع                                                                                               الصفحة       

 ٧٥............................. وتنقصهrبغض النبي : الفصل الثالث

 ٧٥.....................}ك هو األبرت إن شانئ{تفسري آية : املبحث األول

 ٨٥...............................   rوجوب حمبة النبي : املبحث الثاين

 ٩٦......................  وتنقصهrحرمة بغض النبي : املبحث الثالث

 ١١٦........................................................... اخلامتة

 ١١٩..........................................فهرس املصادر واملراجع

 ١٥٣.............................................  فهرس املوضوعات
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